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‘Een proefschrift schrijf je niet alleen’, is een opmerking die je vaak hoort. Terugkijkend
kan ik niet anders dan daar volmondig mee instemmen. Tijdens het onderzoek dat heeft
geleid tot dit proefschrift, heb ik van verschillendemensen hulp en steun gehad. Sommigen
waren nadrukkelijk bij één of meer stappen van het onderzoek betrokken, maar de talloze
gesprekken die ik op andere momenten voerde waren niet minder waardevol bij het
bereiken van dit resultaat. Allen die hebben bijgedragen wil ik op deze plaats graag
bedanken, zonder volledig te kunnen zijn of iedereen te noemen.

Allereerst wil ik graagmijn promotoren PieterHuisman enMiek Laemers bedanken. Vanaf
september 2017 hebben we vele inspirerende en kritische gesprekken gevoerd over de
concepten die ik aanleverde, waarbij jullie mij steeds hebben gestimuleerd om wat ik had
geschreven (nog) verder te verbeteren. De opmerkingen moesten soms even bezinken,
maar hielpen mij om de hoofdstukken steeds verder uit te diepen en te verbeteren, ver
voorbij wat ik in eerste instantie mogelijk achtte. Dank voor jullie vertrouwen en hulp, die
essentieel waren voor de succesvolle afronding van dit boek. Vanaf 2018 startte Rosanne
Trompmet haar empirische onderzoek over regeldruk. Rosanne, bedankt voor het sparren
over ons gezamenlijke onderwerp en onze goede discussies over het afstemmen van onze
onderzoeken.

Daarnaast bedank ik graag de leden van de beoordelingscommissie: prof. mr. M.J. Jacobs,
prof. mr. E. Niemeijer en prof. dr. E.F. Stamhuis voor de aandacht en tijd die zij aan dit
boek hebben willen besteden en het waardevolle commentaar op het manuscript.

Tijdens het onderzoekwaren diverse experts bereid om een deel van het onderzoek kritisch
te bediscussiëren.Aande twee expertmeetings dieMiek, Pieter, Rosanne en ik organiseerden
namen verschillende experts deel: prof. mr. M.J. Jacobs, prof. mr. Bert Niemeijer, mr. dr.
F.J. van Ommeren, prof. dr. R. van Schoonhoven, prof. mr. dr. H.S. Taekema, prof. mr.
S.E. Zijlstra. Ook hen bedank ik graag voor de verdiepende discussies enwaardevolle input
die deze bijeenkomsten opleverden.

In de eerste fase van mijn onderzoek sprak ik met verschillende mensen uit de wetenschap
en de praktijk, die bereid waren mijn kennismaking met het onderwerp regeldruk en met
de onderwijsvelden die ik zou bestuderen, te ondersteunen. In die gesprekken kreeg ik
verschillende leestips om mijn literatuuronderzoek op te starten en een eerste inkijkje in
de vele bestaande interpretaties en definities van het concept regeldruk. Toen het onderzoek
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vorderde, kreeg ik de kans om verschillende keren de eerste opzet en later de voorlopige
uitkomsten te presenteren. Die presentaties en de talloze gesprekken die daaruit voortkwa-
men, hielpen om de verkregen inzichten aan te scherpen en zo het proefschrift verder te
verbeteren. Dank daarvoor.

Van de startbijeenkomst van de ErasmusGraduate School of Law (EGSL) heb ik onthouden
dat we welkom werden geheten in ‘de machine’ én dat werd voorspeld dat er binnen deze
groep vriendschappen zouden ontstaan. Beide voorspellingen bleken waar. EGSL bood
nuttige bijeenkomsten om mijn onderzoek vorm te geven, met als concrete resultaten een
artikel en een versie van het eerste hoofdstuk in dit boek. Tegelijkertijd was het programma
de bron van een constante stroom aan (interne) regeldruk vanwege de vastgestelde proce-
dures, verplichtingen en formulieren die aandacht vereisten. De benaming ‘machine’ bleek
dan ook goed te passen.Halverwegemijn onderzoek deed de coronapandemie zijn intrede.
Gelukkig had ik al een groot deel van de benodigde bronnen verzameld en was het goed
mogelijk om thuis te werken. Ondanks de digitale bijeenkomsten zorgde deze situatie wel
voor een toename van de isolatie die een proefschrift toch al kenmerkt. Gelukkig was er
de groep promovendi die het programma van EGSL doorliepen. De digitale koffiepauzes,
virtuele kantoorruimtes en gedeelde ervaringen met Emma van Gelder en Sarah van Os
waren een fijne bijdrage aan deze maanden, die ik niet had willen missen.

Langzaammaar zeker ontstonden de eerste, tweede en zoveelste versie van de hoofdstukken.
Met haar bedrijf BTC wilde Merel Blesgraaf wel meelezen en een eerste check doen op
inhoudelijke onduidelijkheden en foutjes in taal en grammatica. Zo werd een groot deel
van de fouten, die er al herschrijvend in waren geslopen, eruit gefilterd. Toen er eenmaal
een volledigmanuscript lag, ontstond het idee om een aantal proeflezers te vragen. Zonder
twijfel zegden Mark Blesgraaf, Emma van Gelder, Sarah van Os en Els van der Reep deze
forse tijdsinvestering toe. Jullie kritische opmerkingen en scherpe vragen haalden de
grootste onduidelijkheden uit de tekst en droegen bij aan een beter manuscript. Dank
jullie wel! Nu het volledige manuscript gereed is helpen Merel Blesgraaf en Elsbeth Huff-
meijer als paranimfen met de voorbereiding van de verdediging, fijn dat jullie dat willen
doen!

Tot slot droegen zeker ook gesprekken en activiteiten die op het eerste gezicht niks met
een proefschrift te maken hebben bij aan het schrijfproces. Zeker toen het einde naderde
en de spanning toenam, vormde deze een essentieel onderdeel van mijn schrijfproces.
Mijn twijfel over de potentiële ‘schrijftijd’ die dit kostte, bleek volledig ongegrond, want
de dagen erna kenden steeds juist de meeste productiviteit. Dank voor de gezelligheid en
de talloze wandelingen en klimafspraken die hielpen bij de broodnodige relativering en
ontspanning.
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Dit promotieonderzoek tracht de bestaande literatuur over regeldruk en in het bijzonder
over regeldruk in het onderwijs te ordenen en de lacunes waar mogelijk op te vullen.
Daarbij is de centrale onderzoeksvraag:Welke wetgevingstechnieken en beleidsinstrumenten
zijn of kunnen worden toegepast door OCW om de regeldruk die wordt ervaren in het po,
vo en mbo in Nederland te verminderen? Deze vraag wordt beantwoord met behulp van
literatuuronderzoek, waarbij onder meer juridische, bestuurskundige, rechtssociologische
en gedragspsychologische literatuur aan bod komt. In het onderzoek ligt de nadruk op
regelgeving die temaken heeftmet het primair, voortgezet enmiddelbaar beroepsonderwijs
(po, vo en mbo) in Nederland. Dat betekent dat internationale literatuur over het concept
regeldruk en concepten die daarmee samenhangen in het onderzoek worden betrokken,
maar dat literatuur over de effecten van regeldruk in andere landen buiten het bestek van
dit onderzoek valt. Het onderzoek richt zich op het concept regeldruk en op de invloed
die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op regeldruk die
wordt ervaren door leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het po, vo en mbo.

Het tweede hoofdstuk start met een verkenning van de literatuur over regelgeving in het
algemeen en onderwijsregelgeving in het bijzonder. De besproken literatuur betreft de
totstandkoming en werking van regelgeving. Regelgeving wordt breed opgevat en verwijst
naarwetgeving in formele zin, AMvB’s,ministeriële regelingen, provinciale of gemeentelijke
verordeningen en beleidsregels. Regelgeving kan bijdragen aan rechtszekerheid, duidelijk-
heid en het bewaken of vergroten van handelingsvermogen. Naast die positieve effecten,
die wel worden aangeduid als regelgemak, regelgeluk of regelnut, kan regelgeving regeldruk
veroorzaken, wat over het algemeen als een negatief effect van regelgeving wordt gezien.
Dat negatieve sentiment kanworden genuanceerd en geldt alleen voor onnodige regeldruk.
Onnodige regeldruk is, volgens het toetsingskader van het ATR, regeldruk die wordt ver-
oorzaakt door regels die niet het meest aangewezen instrument zijn voor de uitvoering
van een overheidstaak, waarvoor een minder belastend alternatief bestaat of waarvan de
uitvoeringswijze onwerkbaar is. De literatuur bevat verschillende definities en omschrij-
vingen van het concept regeldruk. Zo worden er in de empirische literatuur diverse proxy’s
van regeldruk gehanteerd, zoals (feitelijke, beleefde of ervaren) bureaucratie, red tape,
irritatie, ervaren regeldruk, functionele/niet functionele regels en werkdruk. Regeldruk is
een essentially contested concept, een concept waarvan geen definitie bestaat die op eensge-
zindheid kan rekenen en waarbij een nieuwe definitie steeds verdere discussie bevordert.
In dit onderzoek wordt conceptuele verduidelijking daarom niet gezocht in een (nieuwe)
definitie van regeldruk, maar in een overzicht van factoren die aan regeldruk bijdragen.
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Verderworden in de literatuur verschillende dimensies van regeldruk besproken. Regeldruk
kent een kwantitatief en een kwalitatief aspect, waar een objectief en een subjectief aspect
mee overeenkomen. De kwantitatieve of objectieve dimensie verwijst naar regeldruk die
kan worden uitgedrukt in cijfers, terwijl de kwalitatieve of subjectieve dimensie verwijst
naar de regeldruk die door individuen kan wordt ervaren. Daarnaast kan een dimensie
van regeldruk worden onderscheiden die te maken heeft met de afkomst van de regel.
Externe regeldrukwordt veroorzaakt door regelgeving afkomstig vanOCW, terwijl interne
regels van schoolbestuurders, schoolleiders, sector- en belangenorganisaties bijdragen aan
interne regeldruk. Externe en interne regeldruk kunnen een kwantitatief (of objectief) of
kwalitatief (of subjectief) aspect kennen.

In het vervolg van het tweede hoofdstuk wordt ingezoomd op onnodige regeldruk in het
onderwijs, die wordt ervaren door onderwijsprofessionals (leraren, schoolleiders en
schoolbestuurders). Het onderwijs is een semipublieke sector, waarin de interne en externe
dimensie van regeldruk zichtbaar zijn. Onderwijsinstellingen zijn professionele bureaucra-
tieën, waarin centrale sturing door de overheid als oorzaak van regeldruk aangemerkt kan
worden. De onderwijspraktijk wordt gestuurd door middel van lenige netwerksturing,
waarbij door de overheid zowel direct wordt gestuurdmet beleid en regelgeving als indirect
via andere actoren zoals sector- en belangenorganisaties. Sturingsinstrumenten, zoals
regelgeving, worden in het onderwijs regelmatig instrumenteel ingezet. Dat gebeurt ook
bij de aanpak van regeldruk. Een instrumentele insteek is problematisch, wanneer daarmee
ten onrechte wordt gesuggereerd dat de enkele inzet van een instrument door de overheid
zal leiden tot een eenvoudige, snelle en bovendien afdoende oplossing van een complex
maatschappelijk probleem met een veelvoud aan betrokken maatschappelijke actoren. In
die versimpeling zit het probleem van een instrumentele inzet. Bij de regeldruk die in het
veld wordt ervaren spelen de voortdurende veranderingen en de stapeling van beleid
(beleidsaccumulatie) een rol, wat uiteindelijk beleidsresistentie kan veroorzaken. School-
bestuurders, schoolleiders en leraren zien het beleid dan als minder zinvol, waarbij hun
nalevingsbereidheid afneemt. Regelgeving vormt een instrument voor nieuw beleid, zoals
het garanderen van sociale veiligheid op school. Bij het opstellen van nieuw beleid moet
rekeningworden gehoudenmet de sterke spanning die in het onderwijs aanwezig is tussen
het bieden van duidelijkheid aan de ene kant en het garanderen van handelingsvermogen
en ruimte aan de andere kant. Die spanning houdt verband met de grondwettelijke stelsel-
verantwoordelijkheid van OCW voor het onderwijs en de eveneens in de Grondwet neer-
gelegde onderwijsvrijheden die door scholen mogen worden ingevuld.

Het derde hoofdstuk bestaat uit een analyse van de bestudeerde literatuur over het concept
regeldruk, waaruit factoren zijn afgeleid die samen het concept regeldruk bepalen. Die
factoren zijn te ordenen in drie categorieën. De eerste categorie betreft factoren die gerela-
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teerd zijn aan de regelgeving zelf. Het aantal regels verwijst niet alleen naar de hoeveelheid
regelgeving, maar ook naar het demotiverende effect dat van hun grote aantal kan uitgaan.
Een groeiende hoeveelheid regelgeving draagt bij aan beleidsaccumulatie en beleidsver-
vreemding. Het onderwijs staat bekend als een sector met een hoge regeldichtheid.
Aspecten die bijdragen aan onnodige regeldruk zijn de omvang en ondoorzichtigheid van
het regelbestand en de complexiteit en het detailniveau van regelgeving. De kwaliteit van
regelgeving is lastig te definiëren, maar bestaat in ieder geval uit verschillende aspecten
zoals het detailniveau, de mate van sturing en de geboden duidelijkheid. De bruikbaarheid
van regelgeving past in alle drie de categorieën. Bruikbaarheid van de wettekst zelf heeft
te maken met het nut van regelgeving, in de zin van toepasbaarheid op een situatie.
Onduidelijkheid van regelgeving betreft de helderheid van de beoogde naleving en de
inhoud van regelgeving. De werkbaarheid van regelgeving gaat over de mate waarin een
probleem wordt opgelost en de regelgeving praktisch uitvoerbaar is. Tot slot dragen de
kosten die met de naleving van regelgeving gemoeid zijn bij aan onnodige regeldruk.

De tweede categorie betreft factoren die gerelateerd zijn aan de contextwaarin regelgeving
moet worden uitgevoerd. De homogeniteit van een sector speelt een rol bij het gemak
waarmee een sector te reguleren is. De aanwezigheid van een collectief belang kan bijdragen
aan het draagvlak voor regelgeving en zo regeldruk helpen verminderen. De rol van sector-
organisaties kan bijdragen aan regeldruk, maar kan regeldruk ook helpen verminderen.
De doelmatigheid van regelgeving houdt verband met het ervaren nut en de helderheid
van de procedures en met het ontbreken van onnodig werk of het stapelen van werkzaam-
heden. Ondoelmatige regelgeving draagt bij aan onnodige regeldruk, maar de precieze
werking is onduidelijk. Wel duidelijk is dat frequente veranderingen kunnen leiden tot
beleidsaccumulatie en beleidsresistentie en zo kunnen bijdragen aan onnodige regeldruk.
De taakbelasting bestaat uit de belasting door primaire en extra taken die bijdragen aan
onnodige regeldruk, mede vanwege de bestaande werkdruk. Eigenaarschap gaat over de
mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die professionals in hunwerkzaamheden
ervaren. Als onvoldoende eigenaarschap wordt ervaren, draagt dit bij aan regeldruk.
Ondersteuning ziet op personele ondersteuning en een goed werkende ICT-omgeving.
Deze factor varieert sterk per school en individu. Draagvlak betreft het collectief belang
en de bestaande steun voor maatregelen. De regelreflex verwijst naar het fenomeen waarbij
een incident vrijwel automatischwordt gevolgd door een roep om regelgeving die herhaling
moet voorkomen. Anticipatie op het toezicht door de Inspectie kan bijdragen aan onnodige
regeldruk. De inhoud en wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd, net als de communi-
catie erover,maakt immers dat betrokkenen zich daarnaar richten. Diverse geschillencom-
missies bieden rechtsbescherming. De marginale toetsing in die procedures kan bijdragen
aan onnodige regeldruk, doordat daarbij de nadruk ligt op de controle van de administratie
van de gehanteerde procedures en protocollen in het dossier.
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De derde categorie betreft factoren die temaken hebbenmet de persoon die de regelgeving
moet naleven. De professionaliteit van die persoon betreft de taakbeleving, eigen vaardig-
heden en het vertrouwen in de organisatie die de regel opstelt. De factoren autonomie en
handelingsvermogen dragen bij aan onnodige regeldruk als het professioneel handelen
wordt ingeperkt. Het gaat om de mate waarin leraren zelf het primaire proces kunnen
vormgeven, onder welke condities en in welke werkomgeving. Werkdruk betreft onder
meer de individuele belastbaarheid van een professional en dematewaarin een professional
invloed heeft op de uitvoering van het werk (de zogenoemde regelmogelijkheden). Van
belang is het gepercipieerde nut van regelgeving, waarbij het erom gaat of het doel wordt
begrepen en of er voldoende samenhangmet het primaire proces wordt gezien. De propor-
tionaliteit bestaat uit de verhouding tussen de kosten en de werkbaarheid van regelgeving,
die door elk individu steeds per situatie wordt afgewogen tegen het gepercipieerde nut.
De tijd die naleving kost betreft zowel de feitelijke als de ervaren tijd. Een beperkte kennis
van regelgeving draagt bij aan onnodige regeldruk, net als de individuele houding tegenover
regelgeving. Die houding kan worden beïnvloed doordat naleving wordt gestimuleerd en
hangt af van of naleving als onderdeel van de normale werkzaamheden wordt gezien. Tot
slot kan de twijfel en wantrouwen die uit regelgeving spreken bijdragen aan onnodige
regeldruk, bijvoorbeeldwanneer extra verantwoordingwordt gevraagd. Zulke regelgeving
wordt eerder als (ongewenste) bemoeienis gezien. Het derde hoofdstuk laat zien dat niet
voor alle geïdentificeerde factoren (empirische) onderbouwing van de werking of invloed
op regeldruk beschikbaar is. Wel is duidelijk dat de factoren deels overlappen en in
onderlinge samenhang bijdragen aan onnodige regeldruk. Bij veel factoren geldt dat de
precieze invloed per persoon en per situatie verschilt. Als centrale factor komt ‘bruikbaar-
heid’ naar voren. Bruikbaarheid heeft zowel te maken met wettekst zelf, als met de context
waarin de regelgeving moet worden nageleefd en de persoon die de regelgeving moet
naleven. Bruikbaarheid ziet op de duidelijkheid en eenduidigheid, naast het nut of de
ruimte voor maatwerk van regelgeving.

In het vierde hoofdstuk is onderzocht welke mogelijke instrumenten, waaronder wetge-
vingstechnieken, OCW in kan zetten om onnodige regeldruk te verminderen. De instru-
menten zijn beschreven en er is geanalyseerd welke invloed de instrumenten kunnen
hebben op factoren van regeldruk.De categorieën die aan de orde komen zijn dereguleren,
wetgevingskwaliteit, het hanteren van open normen, zorgplichten en doelvoorschriften,
wetgevingsalternatieven en overige instrumenten. Tabel S.1 vermeldt de instrumenten die
per categorie aan bod komen.
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Tabel S.1: Overzicht van instrumenten

Overige
instrumenten

Alternatieve
sturings-
instrumenten

Wetgevings-
alternatieven

Opennormen,
zorgplichten,
doelvoor-
schriften

Wetgevings-
kwaliteit

Dereguleren

DigitaliseringVoorlichtingConvenantenOpen normenInzet IAKDeregulering
Internet-
consultatie

Onderhande-
lend wetgeven

Algemene
voorwaarden

ZorgplichtenOrdening wet-
geving

Opnemen
horizonbepa-
ling/vervalbepa-
ling

Advisering
door het ATRNudging en

boosting

Zelfregulering
(zuiver, vervan-Doelvoorschrif-

tenHarmonisering

Tijdelijke wet-
geving (evalua-

gend, wette-tiebepaling, Afzien van
regelgevinglijkegeconditio-

neerd)
experimenten
metwetgeving)

De instrumenten beïnvloeden elk een of meer factoren van onnodige regeldruk, maar
veelal beperken die effecten zich tot een of hooguit twee categorieën van factoren. Hoe die
effecten op regeldruk exact tot stand komen en welke interacties er tussen de factoren en
instrumenten onderling bestaan, is nog onbekend. Wel is duidelijk dat een risico op ver-
schuiving ontstaat. Het gebruik van een open norm is daarvan een voorbeeld: de openheid
biedt ruimte voor invulling door normadressaten, waardoor tegelijkertijd onduidelijkheid
en onzekerheid kan ontstaan over de juiste invulling. Als de invulling van de norm alsnog
op het niveau van de sector plaatsvindt, kan er een verschuiving optreden van externe naar
interne regeldruk. In ieder geval is uit de bespreking van de instrumenten duidelijk dat er
niet één specifiek instrument uitspringt dat steeds het meest geschikt is om in te zetten.
Vrijwel elk instrument kent zowel voor- als nadelen, die bij de keuze voor een bepaald
instrument tegen elkaar moeten worden afgewogen. Daarvoor moet allereerst voor die
situatie worden geanalyseerdwelke actoren onnodige regeldruk ervaren. Vervolgens is het
nodig om de onnodige regeldruk zelf te analyseren. Daarbij is het de vraag uit welke cate-
gorie of categorieën met factoren van onnodige regeldruk de onnodige regeldruk bestaat.
De derde stap is bepalen welke instrumenten samen het grootste deel van die factoren
positief kunnen beïnvloeden. De uitkomst van die afweging kan per doelgroep verschillend
uitpakken. Er moet daarom worden gezocht naar de juiste mix van instrumenten, die in
de specifieke situatie voor een beoogde doelgroep de minste onnodige regeldruk veroor-
zaakt. Welk instrument of welke combinatie van instrumenten in een specifieke situatie
wordt gekozen is uiteindelijk niet alleen het resultaat van die afweging, maar ook een
politieke keuze. Zo is denkbaar dat de voorkeur voor een bepaald instrument in het
regeerakkoord is vastgelegd, dat aan het positieve effect van een van de factoren meer
gewicht wordt verbonden door een Kamermeerderheid of dat maatschappelijke actoren
erin slagen hun voorkeur voor een bepaald instrument te realiseren.
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In het vijfde hoofdstuk staat het beleid vanOCWcentraal dat is gericht op het verminderen
van regeldruk. De onderzoeksperiode start vanaf 1980, toen een begin werd gemaakt met
de aanpak van regeldichtheid en overregulering. In de departementale programma’s is een
ontwikkeling zichtbaar waarin de nadruk eerst op deregulering lag en vervolgens verschoof
naar het verminderen van administratieve lasten en het kwantitatief verminderen van
regeldruk. Pas in het laatste decenniumkomt ermeer aandacht voor het kwalitatieve aspect
van regeldruk, dat temaken heeftmet de regeldruk die door normadressatenwordt ervaren.
In de eerste jaren voerde het economische oogmerk de boventoon en was de aanpak van
administratieve lasten gericht op het realiseren van bezuinigingen. Geleidelijk kwam er
meer aandacht voor het verbeteren van wetgevingskwaliteit en de ervaring van
normadressaten met die regelgeving. Ondanks die aandacht delft het belang van het ver-
minderen van regeldruk soms het onderspit in de afweging van alle belangen die een rol
spelen bij het wetgevingsproces. De verschillende dimensies van regeldruk zijn in de aanpak
zichtbaar. Zo vindt de kwantitatieve meting van regeldruk nog steeds plaats, maar nu
vooral alsmethode omde aanpak van regeldruk objectief en zichtbaar temaken. Daarnaast
komt er meer aandacht voor het subjectieve aspect van regeldruk, dat vooral kwalitatief
te begrijpen is. In de publieke sector zijn de externe en interne dimensie van regeldruk
zichtbaar. Daarbij lijkt de tendens dat er meer aandacht komt voor interne regeldruk, maar
dat waar externe regeldrukwordt ‘opgelost’ er deels een verschuiving naar interne regeldruk
plaatsvindt.

Het zesde hoofdstuk bevat een vergelijking met een andere maatschappelijke sector, de
zorg, die is gericht op het achterhalen van best practices uit de aanpak van regeldruk in de
zorg die kunnen worden toegepast bij de aanpak van regeldruk in het onderwijs. Uit de
vergelijking komt naar voren dat ook in de zorg externe als interne regeldruk een grote
rol spelen. Regelgeving die betrekking heeft op de zorg wordt gemaakt door verschillende
ministeries (vooral het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)), daar-
naast zijn er interne regels en protocollen van zorgverzekeraars, brancheorganisaties en
zorginstellingen. Net als in het onderwijs is de externe regeldruk in de zorg aangepakt door
departementale projecten. Die projectenwaren in de zorg, net als in het onderwijs, bedoeld
om regeldruk te verminderen. Er isweliswaar een kwantitatieve vermindering van regeldruk
gerealiseerd, maar de (kwalitatieve) regeldruk die op de werkvloer wordt ervaren is stabiel
gebleven en is deels zelfs toegenomen. De hoge (interne) regeldruk leidde in 2015 tot een
bottom-up initiatief van huisartsen, dat als een olievlek is verspreid naar andere zorgsecto-
ren. Een belangrijk onderdeel van dat initiatief is het organiseren van zogenoemde
schrapsessies. Tijdens zulke sessies staat het begrijpen van regels centraal. De bewijslast is
daarbij omgedraaid: het is aan de regelgevende instantie om uit te leggen wat het nut van
de regel is en waarom deze niet kan worden geschrapt en niet aan de zorgverlener om uit
te leggen waarom de regel bijdraagt aan regeldruk. VWS heeft dit initiatief omarmd en in
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het meest recente programma ‘(Ont)Regel de zorg’ is er een grote rol voor de aanpak van
interne regeldruk,waarbij de nadruk ligt op het realiseren van een kwalitatieve vermindering
van regeldruk. Het probleem is daarmee niet opgelost, maar er zijn voorzichtig positieve
resultaten te zien. De schrapsessies laten zien hoe groot de rol van communicatie over
regelgeving is bij het voorkomen van regeldruk. Regels die voor schrapping worden aan-
gedragen vanwege de regeldruk die zij veroorzaken, blijken in stand te kunnen blijven als
hun doel wordt verduidelijkt. Begrip voor het doel en dewerking van een regel bij zorgver-
leners blijkt belangrijk: als zij een regel begrijpen, zien zij hiervan eerder het nut in en
ervaren ze er minder regeldruk door. De schrapsessies leveren een best practice voor de
aanpak van regeldruk in het onderwijs op, waarbij de omkering van de bewijslast een
nuttig element is.

In het laatste hoofdstukwordt de onderzoeksvraag beantwoord op basis van de voorgaande
hoofdstukken en worden aanbevelingen geformuleerd voor de aanpak van onnodige
regeldruk in het po, vo en mbo. Een eerste observatie is dat OCW zou moeten erkennen
dat er sprake is van een paradox in het onderwijs: een paradox tussen de wens om duide-
lijkheid te hebben over verplichtingen en de behoefte aan ruimte voor eigen invulling. Aan
beiden kan niet tegelijkertijd worden voldaan. Daaromkan hooguit steeds worden afgewo-
gen welke instrumenten de beste oplossing bieden voor realisering van een beleidsvoorne-
men en tegelijkertijd zo min mogelijk bijdragen aan regeldruk. Een tweede observatie is
dat het goed zou zijn om de politieke keuze te maken om de inperking van regeldruk pri-
oriteit te geven, bijvoorbeeld door de gevolgen voor regeldruk eerder en prominenter in
het wetgevingsproces aan de orde te laten komen. Op die manier kan worden voorkomen
dat schoolbestuurders, schoolleiders en leraren ondanks de aandacht voor regeldruk in
verschillende beleidsprogramma’s toch geen afname van regeldruk ervaren. De suggestie
voorOCW is omde onderwijspraktijkmeer te betrekken bij de totstandkoming en uitvoer-
baarheid van regelgeving en de mogelijke gevolgen voor regeldruk. Dit kan bijvoorbeeld
door gebruikerspanels in te stellen, zodat concrete en representatieve inbreng uit de
onderwijspraktijk kan worden meegenomen in het wetgevingsproces.
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This PhD-project attempts to organize the existing literature on regulatory burden and in
particular on regulatory burden in education and to fill the gaps where possible. The central
research question is: Which legislative techniques and policy instruments have been or can
be applied by the Department of Education, Culture and Science to reduce the regulatory
burden experienced in primary, secondary and secondary vocational education in the
Netherlands?To answer this question, amultidisciplinary literature review on legal, public
administration, legal sociological and behavioral psychology literature is conducted. The
research focuses on regulation related to primary, secondary and secondary vocational
education in the Netherlands. This means that international literature on the concept of
regulatory burden and related concepts will be included in the research, but international
literature on regulatory burden in other contexts is excluded. The focus of the research is
on the concept of regulatory burden and on the possible influence of the Department of
Education, Culture and Science on regulatory burden experienced by teachers, school
leaders and school administrators in primary, secondary and vocational education.

The second chapter provides an overview of the literature on regulation in general and
regulation concerning to education in particular. The included literature concerns the
creation of regulation, the way it works in practice and the steering effect that regulations
have. The term regulation is interpreted broadly and refers to formal law, executive decrees,
ministerial regulations, provincial or municipal regulations and policies. Regulation can
contribute to legal certainty, clarity and the protection of autonomy. Next to these positive
effects, regulation can also cause regulatory burden, which is generally seen as a negative
effect of regulation. The negative connotation only applies to what is called ‘unnecessary
regulatory burden’, as described in the framework of the Dutch Advisory Board on Regu-
latory Burden (ATR). Unnecessary regulatory burden is caused by regulations which are
not the most appropriate instrument for the execution of a task of the government, have
possible alternatives with a lower regulatory burden or which have an impractical method
of implementation. In the literature, regulatory burden is defined and described in various
ways. Empirical studies frequently use a so-called proxy for regulatory burden, such as
bureaucracy, red tape, irritation, perceived regulatory burden, functional/non-functional
rules and work load. Regulatory burden is an essentially contested concept, a concept
which lacks a universally accepted definition and ofwhich any newdefinition only promotes
further debate. Therefore, this research does not attempt to provide conceptual clarity by
creating a new definition. Instead, the research aims to provide an overview of factors that
contribute to regulatory burden. Regulatory burden consists of several dimensions. It has
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a quantitative and a qualitative aspect, which corresponds to the objective and subjective
aspects of regulatory burden. The quantitative or objective dimension is displayed in
numbers, while the qualitative and subjective dimension are displayed in an individual
experience. In addition, there is a dimension of regulatory burden related to the origin of
the rule. External regulatory burden is caused by regulations of the Department of Educa-
tion, Culture and Science, while internal rules contribute to internal regulatory burden.
Both external and internal regulatory burden can have a quantitative (or objective) and
qualitative (or subjective) aspect.

The second part of the second chapter focuses on unnecessary regulatory burden which
is experienced by teachers, school leaders and school directors. Education is a semipublic
department, in which the internal and external dimension of regulatory burden are espe-
cially visible. An educational institution is a professional bureaucracy, where central control
is a suggested contributor to regulatory burden. Waslander, Hooge and Theisens (2017)
have developed a concept (lenige netwerksturing) that clarifies how the government can
steer the complex networks of which education sectors consist. According to this concept,
steering takes place directly through policy and regulations as well as indirectly through
other actors such as sector and interest groups. Instruments are often applied in an
instrumental way. This is problematic because it suggests that the simple deployment of
an instrument will swiftly and easily solve a complex societal problem, involving several
actors. That (over)simplification is the core of the problem. Another problem consists of
the increasing and continuous changes of (educational) policy, referred to as policy accu-
mulation. This can eventually lead to policy alienation, which refers to the situation where
street level bureaucrats develop a negative attitude towards new policies and are less likely
to comply with them. In education, a strong paradox is visible. Street level bureaucrats
require the government to offer clarity on the desired execution of regulations and at the
same time guarantee their possibility to autonomously apply the regulation to their own
situation. This paradox is related to the systemic responsibility of the government for the
educational system and the educational freedoms the government has to respect. Regulation
is an instrument for new policies, such as guaranteeing social security at schools. When
creating new policies, the Department of Education, Culture and Science must take into
account the strong tension that exists in education between providing clarity on the one
hand and guaranteeing autonomy on the other hand. That tension relates to the systemic
responsibility of government for education and the educational freedoms of schools which
are guaranteed by the Constitution.

In the third chapter, literature on the concept of regulatory burden is analyzed to discover
factors that can contribute to regulatory burden. The factors are categorized into three
categories. The first category contains factors that are related to the rule itself. The number
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of rules does not just refer to the abstract quantity, but to the demotivating effect it creates.
Education is known as a sector with a high regulatory density. Aspects of regulatory density
that contribute to unnecessary regulatory burden are the size and transparency of the rule
system and the complexity and level of detail of the regulation. Quality of law is difficult
to define, but it consists of aspects such as the total number of rules, their level of detail,
the level of steering they create and their clarity. The usability of rules fits all three categories.
Usability of the rule itself refers to the usefulness of regulation, in the sense of their appli-
cability to a specific situation. Unclarity of rules refers to the comprehensibility of rules
and the intended compliance. The workability of rules refers to the extent to which they
can solve a problem and can be practically executed. Finally, the costs associated with
compliance can contribute to unnecessary regulatory burden.

The second category contains factors that are related to the context in which the rules have
to be implemented. The homogeneity of a sector plays a role in the easewithwhich a sector
can be regulated. A collective interest can contribute to support for regulations and thus
help to reduce regulatory burden. The role of sector organizations can both contribute to
regulatory burden and help reduce it. The efficiency of rules refers to the perceived useful-
ness and clarity of the procedures and to the absence of unnecessary work or the accumu-
lation of work. Ineffective rules seem to contribute to unnecessary regulatory burden, but
the exact effect is unclear. What is clear is that too frequent changes can contribute to
unnecessary regulatory burden. In addition, they can lead to policy accumulation and
eventually to policy alienation and contribute to regulatory burden. Thework load consists
of primary and additional tasks that, given the highwork load, can contribute to unnecessary
regulatory burden. Ownership is about the independence and responsibilities of professi-
onals.When insufficient ownership is experienced, this adds to regulatory burden. Support
refers to the availability of support from colleagues and a functioning ICT environment,
a factor that varies greatly from school to school and even from person to person. The
support base refers to the presence of a collective interest and the available support for
policy measures. The risk regulation reflex is the phenomenon where an incident is
immediately followed by a call for new rules to prevent future incidents. Anticipation on
supervision by the Inspectorate can contribute to unnecessary regulatory burden because
of the implementationmethod, as well as the communication about the supervision, which
can lead to anticipation on the supervision by the supervised schools. Legal protection can
contribute to unnecessary regulatory burden because dispute committees are marginally
reviewing the cases. This focus on the procedure can provide an incentive for schools to
improve the record-keeping.

The third category contains factors that are related to the person who must comply with
the rules. A first factor is their level of professionality, which consists of several aspects
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such as the task perception of that individual, his own skills and trust in the regulatory
body. Autonomy is about the discretion to shape the primary process, the working condi-
tions and environment. If this autonomy is limited, it can contribute to unnecessary
regulatory burden. Workload refers to the possibilities of an individual to control the
parameters related to the work. The perceived usefulness of a rule refers to the under-
standability of the rule and its relation to the primary process. Proportionality consists of
the ratio between the costs and the workability of rules. It differs from situation to situation
and is weighed against the perceived benefit of complying with a rule. The time needed to
comply includes both actual and experienced time. Limited knowledge of rules can contri-
bute to unnecessary regulatory burden, as can the attitude towards rules. This attitude can
be influenced by the stimulation of compliance and depends on whether compliance is
seen as a normal part of normal work. Finally, the doubt and distrust expressed in rules
can contribute to unnecessary regulatory burden. Such rules can require additional mea-
sures for accountability and are more likely to be seen as unwanted interference. The third
chapter provides an overview of these factors. It shows that empirical proof for the influence
of some of these factors on regulatory burden is lacking. However, it is clear that the factors
partly overlap and cannot be fully differentiated. In conjunction, they can contribute to
unnecessary regulatory burden. The exact influence of each factor varies per situation and
individual. It is also clear that factors from all three categories (rule, context and person)
can contribute to unnecessary regulatory burden. The central factor of usability has to do
with the rule itself, with the context in which the rules have to be implemented and with
the person who has to comply with the rules. Usability refers to clarity and unambiguity
of rules, and to their usefulness and room provided for discretion.

The fourth chapter investigates which instruments, such as legislative techniques, can be
used by the educational policymaker to limit unnecessary regulatory burden. The instru-
ments are first described, after which their possible influence on factors of regulatory
burden is analyzed. Several categories of instruments are discussed, such as deregulation,
quality of law, open norms, duties of care and goal-based regulations, alternatives to law,
alternative steering instruments and other instruments. Table 2 states the instruments per
category.
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Table S.2: Overview of instruments

Other instru-
ments

Alternative
steering
instruments

Alternatives to
regulation

Open norms,
duties of care,
goal-based
regulation

Quality of lawDeregulation

DigitalizationEducation and
communica-
tion

CovenantsOpen normsApplication of
the IAK

Deregulation

Internet
consultation

Negotiating
lawmaking

Terms and
conditions

Duties of careOrganization
of existing law

Sunset clause

(onderhandeld
wetgeven)

Advise of the
Dutch
Advisory
Board on

Nudging and
boostingSelf-regulationGoal-based

regulationHarmonization
Temporary law
(evaluation,
experiments
with law)

Regulatory
Burden
Opting not to
draft regula-
tion

The instruments each influence one or more factors of unnecessary regulatory burden.
The exact effects on regulatory burden and the interaction between the factors are not
completely clear yet. However, there is clearly a risk of shifts. An example is the use of an
open norm. Its openness leaves room for interpretation. At the same time, this openness
can cause uncertainty and unclarity because the legislator does not specify how the norm
must be interpreted by the addressees. If this specification is done by actors from within
the sector, there can be a shift from external to internal regulatory burden. The chapter
shows that there is not one specific instrument that stands out. Every instrument has both
advantages and disadvantages, which have to be balanced when selecting the appropriate
instruments for a certain situation. In order to select the appropriate instruments, it must
first be predicted which individuals can experience unnecessary regulatory burden. Next,
it must be determined which (categories of) factors contribute to this regulatory burden.
Based on these steps, the instruments that would have the greatest positive influence on
these factors can be selected. Since the result can differ per group of actors, the best result
will probably be a mix of instruments that contribute the least to regulatory burden. This
is not only the result of this process, but also a political choice. It is possible that the coalition
agreement contains a preference for a certain instrument, that the positive effect on a
certain factor takes precedence or that societal actors successfully lobby for a certain
instrument.
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In the fifth chapter, the policy measures of the Dutch Ministry of Education, Culture and
Science regarding regulatory burden are discussed. The research period starts in 1980,
when policies to target regulation density and overregulation were first developed. The
trend in the general programs is that the emphasis shifted from deregulation to the
reduction of administrative costs and the quantitative reduction of regulatory burden.
Emphasis on the qualitative dimension of regulatory burden only developed in the last
decade. The qualitative dimension relates to regulatory burden that is experienced by
individuals. The first years of these programs show a focus on the economic aims of the
policies, which were targeted on budget cuts. Gradually, the focus shifted to the improve-
ment of quality of law and the experience of the addressees of the law. The increased
attention for regulatory burden cannot prevent that sometimes other interests take prece-
dence in the legislative process. The dimensions of regulatory burden are visible in the
policies. The quantitative measurement of regulatory burden still occurs, but mostly as a
method to objectify and visualize the policies aimed at limitation of regulatory burden.
Increasingly, attention is paid to the subjective dimension of regulatory burden, which
can be understood by applying qualitative methods. In the public sectors, the external and
internal dimension of regulatory burden is visible. There seems to be a trend towardsmore
attention for internal regulatory burden. Where external regulatory burden is ‘solved’,
there can be a partial shift towards internal regulatory burden.

The sixth chapter contains a comparison to healthcare, another societal sector that is
dealing with regulatory burden. This comparison is aimed at identifying best practices
from healthcare policies aimed at reducing regulatory burden. It shows that both external
and internal regulatory burden play a major role in both healthcare and education. Rules
related to healthcare originate from various ministries, including the Ministry of Health,
Welfare and Sport (VWS). In addition, there are internal rules and protocols from health
insurers, sector organizations and healthcare institutions. Both sectors have departmental
programs in which the national programs on regulatory burden are implemented. These
departmental projects were intended to reduce regulatory burden. They resulted in a
quantitative reduction of regulatory burden, but the regulatory burden that is experienced
in practice remained stable or has partly even increased. The high (internal) regulatory
burden led to a bottom-up initiative by general practitioners in 2015, which has since
spread to other healthcare sectors and has been adopted by VWS. The program is aimed
at achieving a qualitative reduction of regulatory burden. An important feature are the
meetings in which rules are deleted (schrapsessies). A central element of these meetings is
that the rules must be understood in practice. The burden of proof has been reversed: the
regulatory authority must explain the usefulness of the rule and why it cannot be deleted.
The healthcare professional does not have to explain why the rule contributes to regulatory
burden. VWS has embraced this initiative and has incorporated it in the most recent pro-
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gram. The meetings show that the communication of rules is important in policies aimed
at reducing regulatory burden. Rules that are put forward can bemaintained if their purpose
is clarified. Understanding the purpose and effect of a rule appears to be an important
factor of regulatory burden: if healthcare professionals understand a rule, they are more
likely to accept it, see its usefulness and experience less regulatory burden as a result. The
meetings provide a best practice that can be applied in educational policy. The reversal of
the burden of proof seems to be an essential element. In addition, the stimulating response
from VWS to the bottom-up initiative may be a best practice. However, it is difficult to
stimulate a bottom-up initiative.

In the conclusion the research question is answered on the basis of the previous chapters.
The conclusion starts with two observations. Firstly, the educational legislator must ack-
nowledge that a paradox exists in education. Providing sufficient clarity and room for own
interpretation seemsmutually exclusive. Therefore, instead of trying to findmiddle ground,
the best solution consists of the combination of instruments that handle the policy problem
and at the same time contribute to the least amount of regulatory burden possible. The
second observation focuses on the priority that is given to regulatory burden. This priority
must be higher, which can be achieved by addressing regulatory burden earlier in the
legislative process. A further discrepancy between the quantitative reduction of regulatory
burden and the increased experience of regulatory burden in practice can thus hopefully
be prevented. These observations lead to the suggestion for the Department of Education,
Culture and Science to involve educational professionals more in the creation and imple-
mentation of rules. This could be achieved to involve educational professionals in sessions
focused at the practical feasibility of rules and the possible consequences for regulatory
burden. This way, more concrete and representative input from practice can be included
in the legislative process.
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In dit onderzoek staat een specifiek gevolg van regels centraal, bekend onder de noemer
regeldruk.Het concept regeldruk is lastig te definiëren. Van denBosch stelt in een preadvies
uit 2005 zelfs dat regeldruk misschien nooit volledig beschreven zal kunnen worden.1 Dit
probleem zal later in dit onderzoek terugkeren.2 Ondanks de problematische definiëring
van regeldruk, is het voor de leesbaarheid van dit onderzoek goed om een definitie op te
nemen. Regeldruk zal voor veel lezers een onduidelijk begrip zijn. Het lastige aan het
selecteren van een definitie is dat kanttekeningen mogelijk zijn bij veel, zo niet alle,
bestaande definities. Voor de beeldvorming zal hier de veelvuldig aangehaalde driedeling
van Donker van Heel e.a. uit 2004 worden vermeld:

‘De potentiële regeldruk is het geheel aan regels die door overheids(instanties)
worden gesteld en mogelijk kunnen – neerslaan op een organisatie.
De feitelijke regeldruk zijn de kosten, die organisaties ondervinden, om te
voldoen aan de informatieverplichtingen voortvloeiend uit de wet- en
regelgeving. Het gaat om het verzamelen bewerken, registreren, bewaren en
ter beschikking stellen van informatie.
Gepercipieerde regeldruk is de irritatie die bij organisaties bestaat als gevolg
van bepaalde regels die men veronderstelt te moeten naleven.’3

Deze definitie biedt een globaal beeld van het complexe en multidimensionale begrip
regeldruk. Dit beeld zal in dit onderzoek verder worden uitgediept. Daarbij wordt in dit
onderzoek de nadruk gelegd op regeldruk die wordt ervaren door leraren, schoolleiders
en schoolbestuurders in het po, vo en mbo, zoals later in dit hoofdstuk nader wordt toege-
licht.

��� )IR MPPYWXVEXMI

Het concept regeldruk speelt een rol in de hele maatschappij, al zijn er maatschappelijke
sectoren waarover vaker berichten verschijnen. Klachten over regeldruk komen uit het

1 Van den Bosch 2005, p. 63.
2 Zie 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 2.3.7.
3 Donker van Heel e.a. 2004, p. 19.
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bedrijfsleven,maar ook van professionals uit de veiligheidssector, de zorg en het onderwijs.4

Uit deze berichten in de media komt de indruk naar voren dat een te groot deel van de
werktijd aan administratieve, in plaats van inhoudelijke, professionele taken moet worden
besteed. Door de hoeveelheid administratieve taken blijft minder ruimte over voor wat als
de kerntaak wordt gezien, zoals het zorgen voor een veilige openbare ruimte, het leveren
van goede zorg of het geven van onderwijs. De beperking van de ruimte van de professional
kan worden geïllustreerd aan de hand van onderzoek over de hoeveelheid tijd die profes-
sionals kwijt zijn aan administratieve taken.5 Zo volgt uit onderzoek van onderzoeksbureau
Regioplan uit 2008 dat docenten in het voortgezet onderwijs 42 procent van hunwerkweek
aan niet-lesgebonden taken besteden.6 Een recenter onderzoek van de Algemene Onder-
wijsbond (hierna ‘Aob’) over het schooljaar 2015/2016 laat zien dat dit percentage
41 procent voor het primair onderwijs en 47 procent voor het voortgezet onderwijs
bedroeg.7 Het blijkt dus dat professionals een aanzienlijk deel van hun werkweek besteden
aan administratieve handelingen.De algemene veronderstelling daarbij is dat hetmerendeel
van deze administratieve taken terug is te leiden tot wet- en regelgeving van de overheid.8

Mede vanwege deze ‘wijzende vinger’ is de overheid de laatste jaren op zoek naar een
oplossing.9 Al sinds 1980 wordt in Nederland, onder verschillende benamingen en met
variërende intensiteit, beleid gevoerd dat specifiek is gericht op de vermindering van dit
negatieve gevolg van regelgeving.10

Ook tegenwoordig is er nog sprake van een aanhoudende politieke aandacht voor het
fenomeen regeldruk. Zo is er in verschillende debatten over het lerarentekort aandacht
voor het fenomeen regeldruk. In 2017 vond een algemeen overleg plaats met toenmalig
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna ‘OCW’), Dekker, waarin
het door hem gepresenteerde plan van aanpak lerarentekort centraal stond. Tijdens dat
overleg brachten verschillende sprekers hun zorgen over regeldruk in het onderwijs naar
voren.11 Zo begon een van de moties met de overweging:

4 Zie bijvoorbeeld Jongsma, Elsevier Weekblad 30 januari 2020, Pijnappels, Advocatenblad 27 januari 2020
en Tijbosch, NJB 2019/1374 (24), p. 1742-1743.

5 Zie bijvoorbeeld Heijnen & Van Veen, Illuster maart 2018, Aedes e.a. 2017, NOS 13 november 2017,
Meindertsma & Van der Parre, NOS 10 april 2017, Van Leest, BNDeStem 4 oktober 2017, De Vries, NOS
28 september 2010.

6 Van Bergen, Van der Meer & Van Otterloo 2008, p. III.
7 Aob 2017, p. 5.
8 Zie bijvoorbeeld De Weerd & Van Bergen 2017, p. 1, Van Bergen e.a. 2016, p. I-III, Van Gestel & Hertogh

2006, p. 12-16.
9 Een kanttekening hierbij is dat ook de overheid zelf regeldruk kan ervaren,maar zulke regeldruk valt buiten

het bestek van dit onderzoek, zie verder 1.7.
10 Zie hoofdstuk 5.
11 Handelingen II 2016/17, nr. 94, item 9, p. 21-22.
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‘dat ons onderwijs gebukt gaat onder grote regeldruk en beperkte middelen en
menskracht.’12

Vergelijkbare zorgen werden uitgesproken in een algemeen overleg in 2018, met de toen-
malige Minister van OCW, Van Engelshoven en de toenmalige Minister voor Basis- en
Voortgezet Onderwijs en Media, Slob. Kamerlid Bruins verwoordde zijn zorgen als volgt:

‘Daarbij heb ik wel een vraag: hoe gaat de Minister in de gaten houden of het
geld nu ook daadwerkelijk op de goede plek terecht komt en effectief wordt
ingezet? Daar maak ik me best wel zorgen over, want een bestuurder van een
vmbo-school sprakmij dezeweek nog aan op de regeldruk.Hij zegt: de regering
spreekt wel over minder regeldruk, maar in werkelijkheid komt er alleen maar
regeldruk bij, bijvoorbeeld bij de prestatiebox: steeds meer verantwoording en
verantwoording. Deze bestuurder was echt moedeloos geworden. Wat is het
beeld van Minister Slob van de regeldruk? Gaat hij alsjeblieft door met het
schrappen van regels en niet alleen maar regels toevoegen?’13

Ook Van Engelshoven besteedde in haar reactie aandacht aan regeldruk:

‘Ten slotte is voor ons het geven van ruimte en vertrouwen heel belangrijk. Dat
doen we door een nieuw toezichtmodel en door te zorgen voor minder regel-
druk. We moeten ervoor zorgen dat er op de scholen ruimte komt om het werk
te doen wat nodig is, zonder te veel regeldruk en zonder onnodige toezichthou-
dende belemmering, maar met gepaste bestuurlijke afstand.’14

De aangehaalde opmerkingen illustreren de aanhoudende zorgen over de bestaande
regeldruk in het onderwijs. Tevens laten ze zien dat regeldruk samenhangt met het aantal
regels, met de ruimte die die regels aan schoolleiders en schoolbestuurders laten om te
bepalen hoe de regels binnen hun school het beste kunnen worden toegepast en met de
wijzewaarop achteraf verantwoordingmoetworden afgelegd over de besteding vanpublieke
middelen.15

12 Handelingen II 2016/17, nr. 94, item 9, p. 21.
13 Kamerstukken II 2017/18, 27 923, nr. 285, p. 39.
14 Kamerstukken II 2017/18, 27 923, nr. 285, p. 41.
15 Zie hoofdstuk 3.
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Zoals de voorgaande omschrijving ende voorbeelden laten zien, is er voortdurende aandacht
voor het concept regeldruk. Dat gaat zowel om politieke aandacht als om aandacht in de
vorm van wetenschappelijk onderzoek naar het concept regeldruk. Hoewel het precieze
verband tussen een regel en de regeldruk die erdoor wordt ervaren verre van duidelijk is,
is het wel duidelijk dat wet- en regelgeving van de overheid in ieder geval bijdraagt aan
het ontstaan van regeldruk. Regeldruk wordt wel gezien als een inherent gevolg van een
regel. Bokhorst schrijft dat regeldruk een van de legitimiteitsproblemen van de wetgever
is. Regeldruk wordt veroorzaakt door een overvraagde en overvragende nomocratie.
Nomocratie omschrijft zij als ‘de heerschappij van de wet (the rule of law), rechtsstatelijk-
heid, formele regels en procedures’. Doordat de overheid regels maakt, heeft zij veelvuldig
met regeldruk temaken. Regeldruk is echter niet het enige gevolgwaar de overheid rekening
mee moet houden bij het opstellen van wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving biedt
een waarborg voor burgers en andere maatschappelijke actoren doordat het legaliteitsbe-
ginsel vereist dat al het handelen van de overheid een wettelijke basis heeft.16 Tegelijkertijd
kunnen wet- en regelgeving de vrijheid en autonomie beperken, doordat niet alle gedrag
is toegestaan. De overheid moet daarnaast rekening houden met de uitvoerbaarheid van
regelgeving. Hier wordt naar aanleiding van de zogenoemde ‘toeslagenaffaire’, waar het
kabinet Rutte-III in januari 2021 over is afgetreden,meer aandacht aan besteed. Regelgeving
moet ruimte bieden voormaatwerk, dat wil zeggen dat hetmoet kunnenworden toegepast
op de situatie van een individuele burger. En het moet voor uitvoeringsorganisatie én
burger praktisch mogelijk zijn om de verplichtingen uit de regelgeving na te leven.17

Het concept regeldruk is dus van belang voor de overheid, omdat al decennialang wordt
geprobeerd om zo min mogelijk regeldruk te veroorzaken. Nu regeldruk een gevolg van
wet- en regelgeving is, ligt het voor de hand om te onderzoeken of een positief effect op
regeldruk verwacht kan worden van het inzetten van verschillende wetgevingstechnieken.
Er staan de overheid daarnaast nog andere instrumenten ter beschikking, zoals de inzet
van soft law of voorlichting. Die instrumenten zullen tevens in het onderzoek worden
betrokken. Regeldruk is tevens van belang voor allerlei maatschappelijke actoren, omdat
zij regeldruk kunnen ervaren. De hiervoor aangehaalde omschrijving van regeldruk laat
zien dat regeldruk een gevolg van regels is, dat vaak als negatief wordt ervaren doordat er
kosten mee gemoeid zijn (feitelijke regeldruk) en het irritatie oplevert (gepercipieerde
regeldruk). Conceptuele duidelijkheid over het concept regeldruk ontbreekt echter, wat

16 Zie 2.2.2.
17 Kamerstukken II 2020/21, 35 510, nr. 2 (Rapport Ongekend Onrecht), Kamerstukken II 2020/21, 35 510,

nr. 4 (kabinetsreactie).
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is te zien aan de vele definities en omschrijvingen die in omloop zijn. Dit onderzoek beoogt
aan de conceptuele duidelijkheid bij te dragen. Zoals in hoofdstuk 3 naderwordt uitgewerkt
wordt demate van regeldruk die een regel veroorzaakt beïnvloed door verschillende facto-
ren. Een ander doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe de overheid in het
algemeen, en OCW in het bijzonder, in het verleden met regeldruk is omgegaan en welke
instrumenten zijn ingezet bij de pogingen om regeldruk te beperken.

��� ;IXIRWGLETTIPMNOI VIPIZERXMI

Dewetenschappelijke relevantie van het onderzoek is gelegen in het leveren van een bijdrage
aan het opvullen van een aantal lacunes in de literatuur over regeldruk. Door verschillende
auteurs is gewezen op zulke hiaten in het beschikbare wetenschappelijke onderzoek; het
is slechts fragmentarisch beschikbaar.18 Het bestaande onderzoek legt vaak de nadruk op
een bepaald beleidsterrein.19 Daarnaast is dat onderzoek veelal monodisciplinair van aard,
waardoor opgedane inzichten onvoldoende worden gecombineerd. Deze kanttekeningen
komen ook naar voren in de verkennende internationale literatuurstudie die Van Gestel
en Hertogh in 2006 voor het WODC uitvoerden. Daarin hebben zij een vijftal tekorten in
de literatuur over regeldruk gesignaleerd.20

Het eerste tekort houdt in dat bestaand onderzoek volgens hen onvoldoende nadruk legt
op de historische ontwikkelingen, waarmee een herhaling van zetten voorkomen zou
kunnenworden. Daarnaast zienVanGestel enHertogh een conceptueel tekort. Dit bestaat
onder meer uit de instrumentalistische insteek van veel onderzoeken, waarbij de nadruk
ligt op hetmeten van regeldruk door het tellen van regels en de kosten van naleving. Tevens
signaleren zij conceptuele onduidelijkheid doordat verknoping met gerelateerde termen
als bureaucratie en administratieve lasten optreedt en bovendien onduidelijk is welke fac-
toren aan de ervaring van regeldruk bijdragen. Van Gestel en Hertogh wijzen tevens op
een politiek tekort, dat is te wijten aan de veelal beleidsneutrale insteek van onderzoek,
waardoor eraan voorbij wordt gegaan dat aan beleid veelal een politieke keuze ten grondslag
ligt. Voorts is er volgens Van Gestel en Hertogh een empirisch tekort, waarmee zij doelen
op de ontbrekende empirische onderbouwing van onderzoek naar regeldruk. Tot slot ziet
het contextuele tekort op de dominantie van het perspectief van de wetgever. Hierdoor

18 Bokhorst 2014, p. 145-146, Van Gestel & Hertogh 2006, p. 120-121, Kamerstukken II 2016/17, 27 923,
nr. 250.

19 Zoals Van der Vegt, Ehrismann & van der Burg 2019, Kuiper e.a. 2015.
20 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 107.
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ontbreekt grotendeels het perspectief van de sector waarin en de professionals waarop
bepaald beleid wordt toegepast.21

Deze lacunes in het beschikbare onderzoek kunnen niet allemaal in dit onderzoek worden
opgevuld. Zo brengt de aard van dit onderzoek met zich mee dat het door Van Gestel en
Hertogh geconstateerde politieke tekort zich ook hier zal voordoen. Datzelfde geldt voor
het empirische tekort. Uit de primaire onderzoeksmethode vloeit vrijwel automatisch
voort dat dit onderzoek geen nieuwe empirische onderbouwing of inzichten zal bieden.
Daarentegenwordt erwel aandacht besteed aan de historische ontwikkelingen, omdaarmee
de tot nu toe ontbrekende beschrijvingen van dit specifieke beleidsdiscours in beeld te
brengen.22 Tevens draagt het onderzoek, door de identificatie van factoren die bijdragen
aan regeldruk, bij aan een oplossing voor het conceptuele tekort. Hetzelfde geldt, in zekere
zin, voor het contextuele tekort, doordat de focus breder is dan uitsluitend de wetgever.

Naast deze bijdrage aan het opvullen van lacunes in de literatuur, is de wetenschappelijke
relevantie van dit onderzoek gelegen in het bieden van een ordening van het bestaande
fragmentarische wetenschappelijke onderzoek naar regeldruk. Op die manier draagt dit
onderzoek bij aan de theorievorming over het concept regeldruk. De ordening bestaat uit
de combinatie van gezichtspunten uit verschillende disciplines. Zo hebben diverse auteurs
gesignaleerd dat de subjectieve dimensie van regeldruk in eerste instantie ontbrak in de
wetenschappelijke discussie over regeldruk en pas recent meer aandacht ontvangt.23 Op
basis van deze combinatie van gezichtspunten biedt dit onderzoek een overzicht van fac-
toren die kunnen bijdragen aan regeldruk of die regeldruk juist kunnen verminderen.
Deze factorenworden vervolgens onderverdeeld in een drietal categorieën: wettekst, context
en persoon. Door deze indeling wordt duidelijk gemaakt dat de mate van regeldruk die
wordt ervaren niet alleenwordt beïnvloed door factoren diemet dewetgeving zelf temaken
hebben. Juist ook factoren die verband houden met de context waarin de regel geldt en de
individuele persoon die met de regel te maken heeft spelen daarbij een rol.24

21 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 108-114.
22 De historische ontwikkelingen komen onder meer aan de orde in het onderzoek van Bronneman (2011 en

2008) en diverse publicaties van de Onderwijsraad (2000a en 2000b), waarin echter maar ten dele wordt
ingezoomd op deregulering en regeldruk.

23 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 10.
De subjectieve dimensie van regeldruk is gericht op de ervaring van de persoon die een regel moet naleven,
zie 2.2.12.

24 Zie hoofdstuk 3.
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De maatschappelijke en beleidsrelevantie van dit onderzoek raakt zowel aan de sector
waarop de nadruk ligt als aan het fenomeen dat centraal staat. Het onderwijs is een maat-
schappelijk relevante sector, waarmee elke burger vroeg of laat te maken krijgt door het
volgen of geven van onderwijs. Daarmee is ook het rechtsgebied dat betrekking heeft op
het onderwijs maatschappelijk relevant, zoals Laemers verwoordt:

‘Onderwijsrecht is een belangrijk vakgebied. Iedereen krijgt in zijn leven te
maken met onderwijs en direct of indirect met de wet- en regelgeving en het
beleid dat het onderwijs bepaalt. Demaatschappelijke relevantie van onderwijs-
recht in een open en pluralistische grondrechtensamenleving is groot.’25

De relevantie blijkt ook uit de veelvuldige maatschappelijke discussie over onderwerpen
gerelateerd aan het onderwijs. Of het nu gaat over de publicatie van een onderzoek of
advies dat betrekking heeft op het onderwijs of over de coronamaatregelen die in een
onderwijssector gelden, er volgt een stortvloed aan gefundeerde en ongefundeerde
meningen.Onderwijscorrespondent en vo-leraarVisser omschrijft dit als het ‘bondscoach-
syndroom’:

‘Onderwijs lijdt aan het bondscoachsyndroom: iedereen heeft er een mening
over. Iedere Nederlander heeft namelijk te maken met onderwijs. De leraar is
even geliefd als gehaat. Ieder kabinet vertroetelt de leraar, belooft het onderwijs
te ontzien wanneer er bezuinigd moet worden en komt met grootse plannen
om het Nederlandse onderwijs nóg beter te maken. Maar aan het begin van
een nieuw schooljaar blijkt er weinig veranderd en is het nog steeds 27 graden
in mijn lokaal.’26

Het onderwijs zelf is dus relevant en dat geldt ook voor het fenomeen regeldruk. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de vele en regelmatige berichten in de media, waarin aandacht is besteed
aan het fenomeen regeldruk. De afgelopen jaren kenden regelmatig landelijke stakingen
van leraren, die onder andere gericht waren op een verlaging van de werk- en regeldruk
voor leraren. Zoals nog verder aan de orde zal komen, worden deze beide begrippen in
het dagelijks spraakgebruik veelal door elkaar gebruikt.27 Niet alleen de aandacht voor een
actueel thema in een essentiële sectormaakt dit onderzoekmaatschappelijk relevant. Door

25 Laemers 2019, p. 1.
26 Visser, De Correspondent 29 september 2013.
27 Zie 2.2.10.
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de multidisciplinaire benadering van dit onderzoek draagt het tevens bij aan conceptuele
duidelijkheid over het fenomeen regeldruk en aan verdiepte, wetenschappelijk verkregen
kennis over dit fenomeen. Die aanvulling bestaat uit het identificeren van de factoren die
bijdragen aan de ervaring van regeldruk en de daaropvolgende categorisering van deze
factoren. Een grotere conceptuele duidelijkheid kan het makkelijker maken om regeldruk
te onderzoeken, aan te pakken of te voorkomen. Op die manier is dit onderzoek niet alleen
wetenschappelijk, maar ook maatschappelijk relevant.

Tot slot is er de relevantie voor het beleid- en de wetgevingspraktijk. Retrospectief kan in
beeld gebracht worden of OCW een gefundeerde of consistente lijn heeft getrokken in de
aanpak van regeldruk. Was de gekozen focus juist, of zou met de beschikbare kennis uit
onderzoeken een andere benadering meer resultaten opleveren? Daarbij gaat het erom
welke wetgevingstechnieken en beleidsinstrumenten zijn toegepast om regeldruk aan te
pakken, maar ook om welke mogelijkheden er nog zijn om nieuwe instrumenten of com-
binaties van instrumenten in te zetten. ‘Beleidsinstrumenten’ is de overkoepelende term
voor zulke instrumenten die door de overheid worden ingezet om een beleidsdoel te
bereiken. De Onderwijsraad heeft een beleidsinstrument gedefinieerd als ‘een maatregel,
die een regulerend of sturend effect beoogt’.28 De term beleidsinstrument kan dus zowel
verwijzen naar wet- en regelgeving als naar andersoortige instrumenten, maar voor de
duidelijkheid is ervoor gekozen om wetgevingstechnieken apart te benoemen. OCW is het
ministerie dat verantwoordelijk is voor de beleid en wetgeving gericht op het onderwijs
en kan daarvoor combinaties van wetgevingstechnieken en andere instrumenten inzetten.
Het onderzoek heeft daarmee ook tot doel omonderwijsbeleid enwetgevingmeer evidence-
based te laten opereren en politiek, wetgever, wetgevingsjuristen en beleidsmakers hand-
reikingen of denkkaders te bieden bij het formuleren en inrichten van onderwijsregelgeving.

��� -RFIHHMRK SRHIV^SIO

Er is in het algemeen slechts een beperkte hoeveelheid onderzoek naar regeldruk. Deze
constatering gold al ten tijde van het onderzoek van Van Gestel en Hertogh, maar is ook
nunog actueel.29 Die schaarste is nog duidelijker als specifiekwordt gekeken naar onderzoek
dat zich specifiek richt op het onderwijs. Een vergelijkbare conclusie trokken de toenmalige
Minister van OCW, Bussemaker, en de toenmalige Staatssecretaris van OCW, Dekker, die
hierover in november 2016 het volgende aan de Tweede Kamer schreven:

28 Onderwijsraad 2007a, p. 16. Zie hoofdstuk 4.
29 Van Gestel & Hertogh 2006.
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‘Over de functie en werking van onderwijswet- en regelgeving als instrument
is weinig wetenschappelijk onderzoek voorhanden. Dat geldt ook voor de uit-
werking van wet- en regelgeving op diverse actoren binnen het onderwijs en
met name op de positie van de professional. Daarom is aanvullendwetenschap-
pelijk onderzoek nodig in de onderwijsrechts(sociologische) sfeer, als vervolg
op eerder onderzoek waarbij meer de bestuurskundige en beleidsmatige theo-
rieën zoals «policy alignment» centraal stonden. Wij hebben het Nationaal
Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gevraagd in dit kader een vier jaren
durend wetenschappelijk onderzoek te coördineren. De vraag of de huidige
acties vanuit de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 effect hebben op de
(perceptie van) regeldruk bij de hiervoor genoemde actoren in het onderwijs-
veld, maakt uiteraard deel uit van dat onderzoek.’30

Volgend op deze kamerbrief heeft het Nationaal RegieorgaanOnderwijsonderzoek (NRO)
een oproep voor het indienen van onderzoeksvoorstellen gelanceerd. Dit proefschrift
maakt onderdeel uit van het onderzoeksproject dat financiering kreeg toegekend. De
centrale vraag van het onderzoeksproject luidt: Welke factoren bij de totstandkoming,
implementatie en uitvoering van onderwijswet- en regelgeving spelen een bevorderende dan
wel belemmerende rol bij het streven om de (gepercipieerde) regeldruk van betrokken actoren
in het onderwijs, met name bestuurders, schoolleiders en docenten in het po, vo en mbo,
terug te dringen?

Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van drie onderdelen. Een eerste onderdeel van
het project is een evaluatief onderzoek naar de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’, dat in 2017
is uitgevoerd doorDeWeerd enVanBergen vanRegioplan.31 Een tweede onderdeel betreft
een empirisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door Tromp. Zij onderzoekt de regeldruk
die is ervaren naar aanleiding van de Wet op de beroepen in het onderwijs (hierna ‘Wet
BIO’) en de Wet modernisering onderwijstijd in het voortgezet onderwijs (hierna ‘Wet
modernisering onderwijstijd vo’).32 Dit promotieonderzoek is het derde onderdeel. De
onderdelen hangen als volgt samen. In dit promotieonderzoekwordt de bestaande literatuur
over het concept regeldruk geanalyseerd. Daarbij is er in het bijzonder aandacht voor de
wijze waarop de overheid regeldruk in het algemeen en in het onderwijs heeft aangepakt.
Die aanpak bestaat uit het inzetten van een of meer combinaties van beleidsinstrumenten
en wetgevingstechnieken om een of meer beleidsdoelen te bereiken.33 Daarom is tevens

30 Kamerstukken II 2016/17, 29 546, nr. 26, p. 7.
31 De Weerd & Van Bergen 2017.
32 Tromp 2022.
33 Zie 1.5.
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de literatuur geanalyseerd die over die instrumenten beschikbaar is. Op basis daarvan
tracht het onderzoek andere mogelijkheden voor de aanpak van regeldruk aan te wijzen.
Daarmee beoogt dit onderzoek bij te dragen aan het opvullen van (een deel van) de
tekorten in de bestaande literatuur over regeldruk. Deze tekorten zijn al in 2006 door Van
Gestel en Hertogh gesignaleerd, zoals besproken in 1.4.34 Het onderzoek van De Weerd
en Van Bergen bevat empirische informatie over de bekendheid van de ‘Regeldrukagenda
2014-2017’ en de invloed die deze heeft gehad op de regeldruk die door professionals in
het onderwijs wordt ervaren. Ook het onderzoek van Tromp biedt empirische informatie
die in dit promotieonderzoek wordt meegenomen. In de verdere hoofdstukken wordt het
promotieonderzoek steeds aangeduid met de woorden ‘dit onderzoek’, terwijl de twee
empirische onderzoeken met de gebruikelijke bronvermelding zullen worden aangehaald.

��� 3RHIV^SIOWZVEKIR

Dehoofdvraag die in dit onderzoekwordt beantwoord luidt:Welkewetgevingstechnieken
en beleidsinstrumenten zijn of kunnen worden toegepast door OCWom de regeldruk
die wordt ervaren in het po, vo en mbo in Nederland te verminderen?

Omde centrale vraag te kunnen beantwoorden is deze opgedeeld in de volgende deelvragen:
– Hoe wordt regeldruk theoretisch gedefinieerd in diverse academische disciplines?
– Welke factoren dragen volgens onderzoek bij aan regeldruk?
– Welke instrumenten (kunnen) worden ingezet om regeldruk te verminderen?35

– Welke instrumenten heeft OCW ingezet om regeldruk te verminderen?
– Welke instrumenten zijn ingezet om regeldruk in de zorg te verminderen enwelke best

practices levert dat op voor OCW?

��� %JFEOIRMRK ZER LIX SRHIV^SIO

Regeldruk is een complex en omvangrijk fenomeen, waardoor een goede afbakening van
het onderzoek essentieel is. In 1.8.1 wordt eerst beschreven op welke manier het onderzoek
is afgebakend. Door de gekozen afbakeningwordt het onderzoekwaarmogelijk toegespitst
op het onderwijs. 1.8.2 bevat daarom een korte introductie van hetNederlandse onderwijs-
stelsel en een korte omschrijving van de drie geselecteerde onderwijssectoren. Vervolgens
bevat 1.8.3 eerst een omschrijving van de actoren die een rol spelen in deze onderwijssec-

34 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 8-9.
35 Zie de omschrijving van instrumenten in 4.1.
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toren. Aansluitendwordt deze beschrijving in 1.8.4 toegespitst op de leraren, schoolleiders
en schoolbestuurders die centraal staan in dit onderzoek.

1.8.1 Keuzes over de afbakening van het onderzoek

De eerste afbakening heeft te maken met het type onderzoek: er is gekozen om het
onderzoek te beperken tot een literatuurstudie. Deze keuze heeft onder meer te maken
met de gelijktijdige uitvoering van de twee empirische casus door Tromp.36 Een volgende
afbakening heeft betrekking op de onderzochtemaatschappelijke sector. Hoewel regeldruk
zich niet tot een enkele sector beperkt, is hier de keuze gemaakt om het onderzoek toe te
spitsen op één sector. Deze keuze zorgt ervoor dat de nadruk in het onderzoek komt te
liggen op het onderwijs, een publieke sectormet een hoge regeldruk.37 De derde afbakening
is geografisch van aard: hoewel relevante internationale literatuur wordt betrokken bij dit
onderzoek, ligt de nadruk op regeldruk die wordt ervaren in het onderwijs in Nederland.
Dat betekent dat internationale literatuur over het concept regeldruk en concepten die
daarmee samenhangen in het onderzoekworden betrokken. Internationale literatuur over
de werking van regeldruk in andere landen of in de context van de Europese Unie valt
echter buiten de afbakening van dit onderzoek. Een vierde afbakening betreft de oorzaak
van regeldruk. Hoewel regeldruk in principe zo breed zou kunnen worden opgevat dat
hier elke regel die druk veroorzaakt onder valt, is ervoor gekozen om dit onderzoek te
beperken tot wetgeving die op het onderwijs van toepassing is, meer specifiek de zogeheten
sectorwetten. In 1.8.4 wordt de geldende wetgeving beschreven. Hoewel de wet in het
algemeen en niet zozeer de inhoud van de wettekst centraal staat in dit onderzoek, zullen
eventuele illustraties zoveel mogelijk naar de sectorwetten verwijzen. Naast de regeldruk
die door deze wetgeving wordt veroorzaakt, wordt tevens aandacht besteed aan regeldruk
veroorzaakt door regelgeving van onderwijsinstellingen en andere actoren in de onderwijs-
sector.38 Ook daarbij geldt dat de nadruk vooral ligt op de regelgeving in het algemeen en
niet zozeer op de inhoud van de regelgeving per specifieke school. Voorts wordt het
onderzoek afgebakend op het gebied van de betrokken onderwijssectoren. Zoals in 1.8.3
wordt beschreven worden binnen het Nederlandse onderwijs verschillende sectoren
onderscheiden.Dit onderzoek richt zich uitsluitend tot het primair en voortgezet onderwijs
en het middelbaar beroepsonderwijs, waarbij alleen het bekostigd onderwijs wordt meege-
nomen. Die sectoren hebben organisatorisch onderling de meeste overlap, wat niet geldt
voor het hoger onderwijs. Tevens geldt dat ander onderzoek al specifiek op het hoger

36 Tromp 2022.
37 Timmer, NTOR 2017/2, p. 8-10, Van den Bosch 2005, p. 65-66, WRR 2004, p. 217.
38 Zie 2.2.12 over het hier bedoelde onderscheid tussen externe en interne regeldruk.
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onderwijs is gericht.39 Een laatste afbakening heeft ermee te maken dat niet alle actoren
die in de verschillende onderwijssectoren werkzaam of daarbij betrokken zijn en regeldruk
(kunnen) ervaren worden meegenomen in het onderzoek.40 De schoolbestuurders en
schoolleiders zijn, via de vertegenwoordigende organisaties, betrokken bij de totstandko-
ming van wet- en regelgeving. Samen met de vertegenwoordigende organisaties zorgen
zij voor een vertaalslag richting de school. Op die manier spelen zij een rol in de regeldruk
die wordt ervaren én veroorzaakt binnen scholen in de onderzochte onderwijssectoren.
In dit onderzoek is, net als in de empirische projectcomponenten, de keuze gemaakt om
de nadruk te leggen op de regeldruk die wordt ervaren door leraren, schoolleiders en
schoolbestuurders.

1.8.2 Het Nederlandse onderwijsstelsel

Verschillende auteurs beschrijven dat het recht op onderwijs voortvloeit uit bepalingen
van internationaal recht, zoals artikel 2 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag
van de Rechten van de Mens (EVRM), artikel 13, eerste en derde lid, van het Internationaal
Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten (IVESC) en artikel 28 en 29
van het Internationaal Verdrag inzake deRechten van het Kind (IVRK).41 Als verdragspartij
is de Nederlandse overheid gebonden aan deze bepalingen. Hoe staten hieraan invulling
geven valt volgens artikel 2 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens onder de zogeheten margin of appreciation. Dit betekent dat de
inrichting van het onderwijsstelsel een grotendeels nationale aangelegenheid is. In
Nederland is die inrichting een uitkomst van de ‘Schoolstrijd’ die begin twintigste eeuw
woedde tussen aan de ene kant de katholieke en protestantse confessionelen en aan de
andere kant de liberalen en socialisten.42 De confessionelen wilden bijzonder onderwijs
waar hun godsdienstige overtuiging centraal stond, terwijl de liberalen en socialisten
onderwijs wilden dat openbaar en godsdienstig neutraal was. Resultaat van de schoolstrijd
was de huidige formulering van artikel 23 van de Grondwet, waar de zogenoemde onder-
wijsvrijheden in zijn opgenomen. Er geldt de vrijheid van stichting, van richting en van
inrichting. Dat houdt in dat zonder vergunning een school mag worden opgericht, dat
binnen deze school een godsdienstige, levensbeschouwelijke of pedagogische overtuiging
centraalmagworden gezet en dat binnen de schoolmagworden besloten hoe het onderwijs
wordt ingericht.Hierdoor bestaat er een onderscheid tussen bijzondere scholen en openbare
scholen. Een bijzondere school gaat uit van particulier initiatief en mag een bepaalde

39 Zie bijvoorbeeld Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019.
40 Zie 1.8.4 voor een beschrijving van die actoren.
41 Zoontjens 2019, p. 191-193, Huisman 2017, p. 15-18, Onderwijsraad 2012b, p. 79-83.
42 Philipsen 2017, p. 38-40.
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richting centraal zetten. Een openbare school gaat uit van de overheid, waarbij de gemeente
er, volgens de zogenoemde garantiefunctie, voor dient te zorgen dat er voldoende openbaar
onderwijs beschikbaar is. Bovendien bestaan er tegenwoordig mengvormen tussen beide
soorten.43

Het Nederlandse onderwijsstelsel is ingedeeld in diverse sectoren. Er is het primair
onderwijs (hierna ‘po’), dat door iedere leerling wordt gevolgd. Vervolgens wordt in het
voortgezet onderwijs (hierna ‘vo’) al meer onderscheid naar onderwijsniveau gemaakt,
door het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, het hoger algemeen voortgezet
onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Verder kunnen leerlingen
en studenten naar het middelbaar beroepsonderwijs (hierna ‘mbo’) of volwasseneducatie,
het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Naast het reguliere
onderwijs bestaat er speciaal onderwijs, waar leerlingen om uiteenlopende redenen extra
ondersteuning ontvangen. In dit onderzoek ligt de nadruk op het (bekostigd) primair en
voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.44 Het middelbaar beroepson-
derwijs bestaat tegenwoordig uitsluitend uit bijzondere scholen.45 In het po en het vo
komen zowel openbare als bijzondere scholen en mengvormen daartussen voor.

De wijze van bekostiging van het onderwijs is geregeld in de sectorwetten en wordt wel
aangemerkt als een bijzondere vorm van subsidie. Er zijn drie grofweg drie categorieën
van bekostiging, namelijk personeel,materiele instandhouding of exploitatie en huisvesting.
In het po en vo draagt de Rijksoverheid zorg voor de eerste twee categorieën, terwijl de
gemeenten verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van huisvesting van scholen. In het
mbo ligt die verantwoordelijkheid voor de huisvesting bij de onderwijsinstellingen zelf.
Zij ontvangen daarvoor een bijdrage van de Rijksoverheid. Voor zowel het po, vo als mbo
geldt tegenwoordig dat de bekostiging van de Rijksoverheid jaarlijks in één keer wordt
uitbetaald in de vormvan een zogeheten lumpsum.46 De lumpsum is een budget dat scholen,
die aan de bekostigingsvoorwaarden voldoen, ontvangen voor het leveren van onderwijs.
Daarnaast kunnen scholen aanvullende bekostiging ontvangen voor specifieke doelen,
zoals de 150 miljoen euro die voor het po en vo beschikbaar is gesteld voor de aanpak van
het lerarentekort en het creëren van extra werkgelegenheid.47 In de sectorwetten is de
grondslag voor bekostiging te vinden en de bekostiging is vervolgens uitgewerkt in een
AMvB.48

43 Zoontjens 2019, p. 193-194, Huisman 2017, p. 19-21.
44 Zie 1.5.1.
45 Zoontjens 2019, p. 193-194, Huisman 2017, p. 39-41.
46 Zie ook 4.2.1.
47 Onderwijsraad 2018b, p. 9-10, Kamerstukken II, 2019/20, 31 293, nr. 488, b1.
48 Zoontjens 2019, p. 473-512, Huisman 2017, p. 28-32.
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1.8.3 Onderwijswetten

Er zijn verschillende wetten die zowel direct als indirect van toepassing zijn op het
onderwijs. Voor elke onderwijssector geldt een aparte wet. Voor het po is dat de Wet op
het primair onderwijs (hierna ‘WPO’) en voor het vo de Wet op het voortgezet onderwijs
(hierna ‘WVO’). Het middelbaar beroepsonderwijs is samen met de volwasseneducatie
geregeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna ‘WEB’). Naast deze zogeheten
sectorwetten bestaat in het onderwijs ook sectoroverstijgende wetgeving over een bepaald
thema. Het gaat dan bijvoorbeeld om bepalingen over medezeggenschap van leerlingen,
studenten, ouders en leraren (Wetmedezeggenschap op scholen), leerplicht (Leerplichtwet
1969) of het toezicht dat de Inspectie van het Onderwijs (hierna ‘de Inspectie’) op de
scholen houdt op basis van de Wet op het onderwijstoezicht (hierna ‘Wot’). Behalve met
de sector- en themawetten heeft men in het onderwijs ook te maken met meer algemene
wetgeving. Vanwege de combinatie van openbaar en bijzonder onderwijs gaat het hierbij
deels om publiekrecht en deels om privaatrecht, zoals de Algemene wet bestuursrecht en
het Burgerlijk Wetboek, maar ook wetgeving op het gebied van gelijke behandeling.49

Dezewetgeving komt tot stand enwordt gewijzigd volgens het formele wetgevingsproces.50

De ambtenaren van OCW houden zich bezig met beleid voor onder meer de verschillende
onderwijssectoren. In het kabinet Rutte III (oktober 2017 – januari 2021) had OCW twee
bewindspersonen:VanEngelshoven als deMinister vanOnderwijs, Cultuur enWetenschap
en Slob als de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. In het dagelijks
spraakgebruik wordt dit proces wel zo verwoord dat de wet- en regelgeving die betrekking
heeft op het onderwijs afkomstig is van OCW. Dit is juist voor zover wordt bedoeld dat
wetgeving kanworden voorbereid door ambtenaren enwetgevingsjuristen vanOCW.Het
is echter ook mogelijk dat sprake is van een initiatiefwet of van wetgeving die van een
ander departement afkomstig is. In de onderwijsrechtelijke literatuur wordt wel de aandui-
ding ‘onderwijswetgever’ gehanteerd. Deze term verwijst naar de wetgever die wetgeving
maakt die van toepassing is op het onderwijs. Dat is niet OCW, want de formele wetgever
wordt natuurlijk gevormddoor de regering en Staten-Generaal. De termonderwijswetgever
dekt hier de lading dan ook niet volledig. In dit onderzoek gaat het niet uitsluitend over
wet- en regelgeving van OCW, maar worden ook nadrukkelijk andere instrumenten
betrokken die ingezet kunnen worden, zoals voorlichting of nudging en boosting. Die
instrumenten worden niet door de (onderwijs)wetgever ingezet, maar zijn afkomstig van
OCW. Hoewel het juridisch minder nauwkeurig is om te schrijven over regelgeving van

49 Zoontjens 2019, p. 231-233, Huisman 2017, p. 26-27.
50 Zie 2.2.4.
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OCW, dekt deze aanduiding toch het beste de lading van wat wordt onderzocht. Daarom
zal de aanduiding OCW hier verder worden overgenomen.

1.8.4 Actoren binnen het onderwijs

In de voorgaande paragrafen zijn al verschillende actoren genoemd die een rol spelen in
het onderwijs.51 In 1.8.1 is dit onderzoek afgebakend tot leraren, schoolleiders en school-
bestuurders. Naast deze actoren die aan regeldruk kunnen bijdragen en het kunnen ervaren,
spelen nog andere actoren een rol in het onderwijs. Hiervoor werd al besproken dat OCW
zelf wet- en regelgeving opstelt om de onderwijssectoren te reguleren en daarnaast ambte-
lijke ondersteuning biedt bij initiatiefwetsvoorstellen. Deze onderwijswetgeving wordt
door ambtenaren van OCW uitgewerkt in lagere regelgeving, zoals AMvB’s, ministeriële
regelingen, beleidsregels en soft law zoals handreikingen. Hoewel de onderwijsinstelling
in het dagelijks spraakgebruik als de school wordt aangeduid, is juridisch het bevoegd
gezag van die school de entiteit tot wie de onderwijswetgeving zicht richt. Ten behoeve
van de leesbaarheid wordt in het onderzoek verder over ‘de school’ gesproken. De scholen
verzorgen onderwijs aan leerlingen en studenten. Op basis van de Leerplichtwet 1969 zijn
ouders verplicht om leerlingen naar school te sturen. Toezicht op de naleving van de
leerplicht vindt plaats door een leerplichtambtenaar van de gemeente. Binnen de school
zijn leraren werkzaam die onderwijs verzorgen. Daarnaast zijn er medewerkers die
ondersteunende en administratieve werkzaamheden verrichten. Afhankelijk van de
inrichting van de school is de dagelijkse leiding van een school in handen van een school-
leider of (opleidings)directeur. Veelal worden als gevolg van schaalvergroting meerdere
scholen in stand gehouden door een bevoegd gezag. Binnen de besturen van scholen zijn
ook interne toezichthouders actief en heeft de medezeggenschapsraad in het po en vo en
de ondernemingsraad en studentenraad in hetmbo bepaalde advies- en instemmingsrech-
ten. Op de kwaliteit van het onderwijs dat op de school wordt gegeven, wordt toezicht
gehouden door de Inspectie.52 Er zijn daarnaast in het onderwijsveld ook actoren actief
zonder specifieke bevoegdheden, maar wel met een bepaalde functie, zoals het registreren
van gegevens (bijvoorbeeld van leerlingen) door de Dienst Uitvoeringsorganisatie
Onderwijs. Hooge, Waslander en Theisens hebben daarnaast in kaart gebracht dat er een
hele ‘wolk’ aan uitvoerings- en begeleidingsinstanties in het funderend onderwijs aanwezig
zijn in de vorm van onder meer diverse sectorraden en (tijdelijk) landelijk programma-
management.53 De veelheid en complexiteit van relaties tussen betrokken actoren is een

51 Zie hierover verder 2.3.
52 Onderwijsraad 2019b, p. 26-29, Huisman 2017, p. 14-15.
53 Hooge, Waslander & Theisens 2017.
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belangrijk nader te onderzoeken element bij de vraag naar het ontstaan (en bestrijden)
van regeldruk in dit onderzoek.

��� 3RHIV^SIOWQIXLSHMIO

Het onderzoek is een multidisciplinaire literatuurstudie. Zoals is besproken in 1.6, maken
twee empirische componenten deel uit van het project. Naast de uitwisseling met deze
onderzoeken, bieden ze ook empirische onderbouwing voor het literatuuronderzoek.
Voorts worden andere empirische componenten in het literatuuronderzoek betrokken,
doordat bestaand empirisch onderzoekwordt besproken. In het vervolg van deze paragraaf
wordt eerst ingegaan op de onderzoeksmethoden die zijn gebruikt. Daarbij wordt apart
ingegaan op de selectie van de gebruikte bronnen. Vervolgens zal het multidisciplinaire
karakter van het onderzoek worden besproken. Tot slot worden de methode van verslag-
legging besproken.

1.9.1 Methoden van onderzoek

De voornaamste methode in dit onderzoek wordt aangeduid met de benaming bureau-
onderzoek of literatuuronderzoek. In 1.9.2 zal meer gedetailleerd bij het gebruik van deze
methode stil worden gestaan. Niettemin zijn naast het literatuuronderzoek nog een aantal
aanvullende methoden toegepast. Zo heeft in de eerste fase van het onderzoek een
gespreksronde plaatsgevonden.Deze gespreksronde bestond uit oriënterende semigestruc-
tureerde interviews met verschillende sleutelfiguren van OCW en uit de wetenschap.54 Dit
zijn onder meer experts op het gebied van regeldruk, medewerkers van OCW en experts
op het gebied van onderwijsbeleid.55 In deze interviews zijn deze experts gevraagd naar
hun inzichten over het concept regeldruk en is geïnventariseerd welke bronnen volgens
hen van belang waren om mee te nemen in het literatuuronderzoek. De meeste interviews
zijn opgenomen en samengevat.56

Verdere analysewas niet noodzakelijk, aangezien het doel van de interviewswas ombekend
te raken met het onderwerp regeldruk. Naast deze oriënterende interviews hebben op
verschillende momenten tijdens het onderzoek gesprekken met andere onderzoekers en
experts uit de sector plaatsgevonden.57 In juni 2018 is een expertmeeting gehouden. De

54 Zie hierover Hennink, Hutter & Bailey 2011, p. 108-134.
55 Zie bijlagen.
56 Dat geldt niet voor een van de gesprekken, dat in een openbare ruimte plaatsvond.
57 Zie bijlagen en Hennink, Hutter & Bailey 2011, p. 135-168.
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deelnemers bezitten expertise op aan regeldruk gerelateerde onderwerpen en hadden in
een eerder stadium toegezegd om als adviescommissie op te treden bij het overkoepelende
onderzoekproject.58 Voor verhinderde deelnemers werd een vervanger gezocht die
inhoudelijke expertise bezit die gerelateerd is aan het onderwerp regeldruk. In de eerste
expertmeeting is de onderzoeksopzet en voortgang voorgelegd aan een groep experts,
waarbij verbeterpunten en mogelijke blinde vlekken naar voren zijn gebracht.59 Aan de
hand van de verkregen feedback is de onderzoeksopzet verduidelijkt naar de huidige vorm.
Vervolgens is inmaart 2021 een tweede expertmeeting georganiseerd, waarbij de voorlopige
resultaten van het onderzoek zijn voorgelegd. Ook deze expertmeeting leverde verbeter-
punten en mogelijke blinde vlekken op.

1.9.2 Literatuuronderzoek

Zoals al aangegeven is literatuuronderzoek de belangrijkste methode die in dit onderzoek
is toegepast. Dit onderzoek richtte zich onder andere op bestudering van parlementaire
bronnen, wetenschappelijke literatuur uit verschillende disciplines, populairwetenschap-
pelijke artikelen en krantenartikelen. De drie trefwoorden die bij die zoektocht centraal
stonden zijn ‘regeldruk’, ‘deregulering’ en ‘onderwijs’. Die trefwoorden volgen uit het
centrale thema en de gekozen invalshoek en opzet van het onderzoek. De parlementaire
bronnen zijn achterhaald via de database van overheid.nl (en voor stukken van voor 1994
tevens de database van Staten-Generaal Digitaal). Daarbij is binnen die database gezocht
op de trefwoorden ‘regeldruk’, ‘deregulering’ en ‘onderwijs’, waarbij vervolgens is nagegaan
of de gevonden dossiernummers nog verdere relevante documenten over het thema
regeldruk bevatten. Ook naar Nederlands en Engelstalige wetenschappelijke literatuur is
gezocht door gebruik te maken van trefwoorden, waarbij de trefwoorden deels uit de
bestudering van de parlementaire documenten voortvloeide. De trefwoorden die in eerste
instantie zijn gehanteerd zijn ‘administratieve lasten’, ‘autonomie’, ‘deregulering’, ‘onderwijs’
en ‘regeldruk’, maar ook ‘autonomy’, ‘bureaucracy’, ‘deregulation’, ‘red tape’ en ‘regulatory
burden’. Hiermee is gezocht in verschillende databases, namelijk Google Scholar, Legal
Intelligence en sEURch.60 Beide zoektochten zijn aangevuld door de sneeuwbalmethode
te hanteren: volgens die methode leiden bronverwijzingen in bronnen weer naar nieuwe
bronnen.61 Demethode is gevolgd zolang nieuwe publicaties over regeldruk en gerelateerde

58 Zie 1.6.
59 Zie bijlagen.
60 sEURch is de zoekmachine van de universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de

lokale versie van WorldCat Discovery, waarmee de collectie van de aangesloten wereldwijde bibliotheken
kan worden doorzocht.

61 Honingh, Ruiter & Thiel 2017, p. 19, Snel 2016, p. 118-128, Curry-Sumner e.a. 2014, p. 26-29, Tijssen 2009,
p. 107.
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onderwerpen, waaronder de proxy’s voor regeldruk die in de literatuurworden gehanteerd,
werden aangetroffen.62 Daarnaast zijn relevante onderzoeken meegenomen die tijdens de
onderzoeksperiode zijn gepubliceerd. Het onderzoek is afgesloten op 1 juli 2021. Na deze
datum verschenen literatuur is niet meer verwerkt.

Het resultaat was een uitgebreide verzameling digitale en gedigitaliseerde documenten in
referentiemanager Mendeley. Vervolgens is de vervolgvraag hoe uit deze verzameling de
relevante bronnen zijn geselecteerd. Daarbij is aangesloten bij de beschrijving van Van
Gestel en Hertogh, die in hun onderzoek gebruik hebben gemaakt van probleem-georiën-
teerd onderzoek, wat zij afzetten tegen discipline-georiënteerd onderzoek.63 Bij zulk pro-
bleem-georiënteerd onderzoek staat het probleem centraal en wordt de relevantie van de
bron beoordeeld op basis van de bijdrage die de bron kan geven aan de beantwoording
van de onderzoeksvraag en deelvragen.64 Ook in dit onderzoek is de relevantie van bronnen
op die manier beoordeeld. Een relevante bijdrage ging over het concept regeldruk, gerela-
teerde concepten, genomen beleidsmaatregelen om regeldruk te beïnvloeden, bestaande
en nieuwe methoden om regeldruk aan te pakken of bevatte (empirische) gegevens over
de effectiviteit van zulke maatregelen. Daarnaast zijn populaire publicaties en nieuwsarti-
kelen gebruikt ter illustratie.

1.9.3 Vergelijkend onderzoek

Naast het literatuuronderzoek, dat hiervoor is besproken, wordt nog een andere methode
gebruikt. Net als de andere hoofdstukken is hoofdstuk 6 gebaseerd op literatuuronderzoek.
Maar waar de andere hoofdstukken zijn gericht op het beschrijven en analyseren van de
aanpak van regeldruk in het onderwijs, ligt in hoofdstuk 6 de nadruk op de aanpak van
regeldruk in de zorg. De aanpak van regeldruk in die sector wordt eerst globaal beschreven.
Vervolgens wordt een vergelijking tussen de zorg en het onderwijs gemaakt. Het gaat om
een functionele of probleemoplossende vergelijking, waarbij de aanpak van regeldruk
centraal staat.65 Het doel van de vergelijking is om te inventariseren welke bruikbare
inzichten de aanpak van regeldruk in de zorg kan opleveren voor het onderwijs.

Bij het uitvoeren van een vergelijking hoort de vraag of sprake is van vergelijkbare objecten.
Het onderwijs en de zorg zijn eerder al genoemd als voorbeelden van sectoren die door

62 Zie 2.2.11.
63 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 6.
64 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 102.
65 Adams, Tijdschrift voor Privaatrecht 2018 (55) 3, p. 903-910, Van Wageningen 2003, p. 12-14, Oderkerk

1999, p. 67-75.
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een hoge regeldruk gekenmerkt worden.66 In dit onderzoek is de keuze gemaakt om de
aanpak van regeldruk in de zorg te vergelijken met die in het onderwijs. Het onderwijs en
de zorg zijn beide semipublieke sectoren waarin professionals werkzaam zijn die kunnen
worden aangemerkt als street level bureaucrats die een essentiële maatschappelijke dienst
leveren.67 Goed onderwijs en goede zorg zijn beide diensten die, met een beperkte bijdrage
van maatschappelijke actoren in de vorm van collegegeld of zorgverzekering, grotendeels
met publieke middelen worden gefinancierd.68 De sectoren worden beide aangeduid als
een gereguleerde of quasi-markt.69 Over de besteding van diemiddelenwordt verantwoor-
ding afgelegd via een systeem met een of meerdere toezichthouders.70 Beide sectoren
kenmerken zich door aanhoudende berichten over een hoge regeldruk.71 Daarnaast is er
in beide sectoren sprake van een tekort aan arbeidskrachten en een hogewerkdruk.72 Zowel
de WRR als de SCP hebben aandacht besteed aan beide sectoren en signaleren hierin
parallelle ontwikkelingen. Daarbij voeren zij weliswaar geen directe vergelijking uit, maar
dit wordt verklaard doordat zij de nadruk leggen op de publieke sector als geheel.73 De
sectoren kennen dus veel overeenkomsten en gemeenschappelijke kenmerken, zij hebben
met andere woorden een gemeenschappelijke noemer of tertium comparationis.74 Dat
maakt de sectoren vergelijkbaar. Doordat in de sectoren verschillende accenten worden
gelegd in de aanpak van regeldruk is het interessant om die aanpak te vergelijken.

1.9.4 Multidisciplinair karakter van het onderzoek

In dit onderzoekwordt literatuur uit verschillende disciplines gebruikt omde onderzoeks-
vraag en deelvragen te beantwoorden, in die zin is dit onderzoek multidisciplinair van
aard. De kennis uit verschillende disciplines over het thema regeldruk wordt gecombi-

66 Zie 1.1.
67 Van Engen 2019, p. 83-85, Eggink e.a. 2018, Jak 2014, p. 30-33, Tummers 2012, p. 17-20, Vermeeren & Van

Geest, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2012 (28) 3, p. 315-316.
68 Wat goede zorg is, is onder meer opgenomen in artikel 2, tweede lid, Wet kwaliteit, klachten en geschillen

zorg (Stb. 2015, 407). Onder goed onderwijs wordt onderwijs verstaan dat voldoet aan de deugdelijkheids-
eisen zoals genoemd in artikel 23, vijfde lid, Grondwet en uitgewerkt in de sectorwetgeving. In de sector-
wetgeving is geregeld dat het bevoegd gezag van de scholen de verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit
van het geleverde onderwijs (zie bijvoorbeeld Zoontjens 2019, p. 229-239, Huisman 2017, p. 47-53, Mentink
2012).

69 Zie hierover Bronneman-Helmers 2011, De Beer & Claassen, S&D 2009/10, p. 17-18, Ledoux e.a. 2007,
Onderwijsraad 2004c, p. 21-24, Van Mierlo 2003, p. 3-4, Onderwijsraad 2001, p. 55-57. Het begrip quasi-
markt wordt besproken in 5.3.3.

70 Zie 1.5.4, 1.5.5 en 3.3.10.
71 Zie hoofdstuk 5 en 6.1.1.
72 Inspectie van het Onderwijs 2019, p. 31-33, Van den Beukel & Van der Aalst 2020, p. 1-3.
73 WRR 2013, Veldheer e.a. 2012, Meurs, Schrijvers & De Vries 2006, WRR 2004, SCP 2004.
74 Adams, Tijdschrift voor Privaatrecht 2018(55) 3, p. 24-26, Van Wageningen 2003, p. 12-14, Oderkerk 1999,

p. 63-67.
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neerd.75 De juridische discipline zal daarbij de belangrijkste discipline zijn enwordt gebruikt
als startpunt. De keuze voor de juridische discipline sluit aan bij de opleiding van de
betrokken onderzoekers. Daarnaast volgt deze keuze uit het onderzoeksdoel: onderzocht
wordt hoe dewetgevings- en beleidsinstrumenten vanOCWregeldruk kunnenbeïnvloeden.
Die vraag kan niet aan de hand van uitsluitend juridische inzichten over het concept
regeldrukworden beantwoord. Zoals diverse auteurs betogen valt er puur juridischweinig
over regeldruk te zeggen, omdat regeldruk dan een gegeven gevolg van wetgeving is.76 Alle
regels leveren namelijk onvermijdelijk een bepaalde mate van regeldruk op. De vraag is
welke mate van regeldruk acceptabel is. Die vraag betreft een beleidskeuze om wetgeving
in te zetten, waarbij het vaak gaat om een politieke keuze. Zolang die keuze volgens de
juiste procedures tot stand komt, kan het beleidsinstrument wetgeving juridisch gezien
worden ingezet. Hoewel de juridische discipline dus het beginpunt vormt, kan de hoofd-
vraag niet uitsluitend juridisch worden beantwoord. Daarvoor zijn andere disciplines
nodig, zoals rechtssociologie, bestuurskunde en psychologie. Vanuit de rechtssociologie
zijn inzichten beschikbaar over de werking van het recht in de maatschappij. Uit de
bestuurskundige literatuur volgen inzichten over de relatie tussen OCW en het onderwijs-
veld en over de manier waarop OCW kan sturen. Uit de psychologische literatuur zijn
inzichten beschikbaar over het gedrag van mensen, de manieren waarop wetgeving- en
beleidsinstrumenten door onderwijsprofessionals worden ontvangen en de wijze waarop
OCW dit gedrag kan beïnvloeden. In dit onderzoek worden deze inzichten gecombineerd
om zo een beeld te krijgen dat het multidisciplinaire concept regeldruk zo goed mogelijk
benaderd.

1.9.5 Verslaglegging van het literatuuronderzoek

Er worden diverse typen literatuuronderzoek onderscheiden, onder meer door Curry e.a.77

Dit onderzoek is te classificeren als zowel beschrijvend als analyserend.Omde onderzoeks-
vragen te beantwoorden zijn eerst de verzamelde bronnen geanalyseerd, waarbij is gekeken
naar de toegepaste definitie van regeldruk en de onderliggende theorieën en verwachtingen.
Voor deze analyse was een brede discussie over de beschikbare inzichten uit verschillende
academische disciplines nodig, om een volledig beeld van het probleem regeldruk te krijgen.

75 Zie NWO 2018, p. 55, Evers, Jensen & Paul 2015, p. 10-17, Taekema & Van Klink 2011, p. 7-32.
Er bestaat geen duidelijk afgebakende definitie tussen multidisciplinair en interdisciplinair onderzoek. In
beide typen onderzoek zijn meerdere disciplines betrokken, maar over het algemeen gaat interdisciplinair
onderzoek een stap verder en beoogt zulk onderzoek combinatie en integratie van de disciplinaire invals-
hoeken. In die zin is dit multidisciplinair onderzoek. Er wordt literatuur uit meerdere disciplines gebruikt,
maar er worden geen methoden gecombineerd en de juridische discipline voert de boventoon.

76 Van Ommeren 2012a, p. 138-139, Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 281.
77 Curry-Sumner e.a. 2014.
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Het is daarbij uitdrukkelijk niet het doel van het onderzoek geweest om tot een nieuwe
definitie van regeldruk te komen. In plaats daarvan is het begrip regeldruk vanuit verschil-
lende perspectieven benaderd. Aansluitend is op basis van deze documentanalyse geïnven-
tariseerd welke factoren bijdragen aan regeldruk. Een volgende stap is het beschrijven van
de wetgevings- en beleidsinstrumenten die zijn ingezet om regeldruk te verminderen.
Tevens is in kaart gebracht welke instrumenten nog ingezet kunnen worden. Met die
beschrijving en inventarisatie wordt de vraag beantwoord naar mogelijke en plausibele
combinaties van instrumenten om regeldruk aan te pakken. Daarna zijn de diverse
beleidsoperaties beschreven die gericht waren op deregulering en later ook op de vermin-
dering van regeldruk. Dit is gedaan om daarmee duidelijk te maken welke instrumenten
al eerder onderdeel uitmaakten van de aanpak van regeldruk. Deze beschrijving is zoveel
mogelijk gericht op de doelen van de beleidsoperaties en de beïnvloeding van regeldruk.
Voor deze beschrijving is de relevante wetgeving en de beleidsstukken bestudeerd, naast
relevante academische literatuur. Vervolgens is een interne vergelijking tussen het onderwijs
en de zorg uitgevoerd. In die vergelijking is verkend of de aanpak van regeldruk in de zorg
bruikbare inzichten biedt voor de aanpak van regeldruk in het onderwijs. Tot slot zijn de
onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van deze beschrijvingen en analyses.

���� 3T^IX IR PIIW[MN^IV

In het eerste inhoudelijke hoofdstuk 2 wordt de vraag beantwoord hoe regeldruk theore-
tisch wordt gedefinieerd in diverse academische disciplines. Daarvoor worden de
inzichten over regeldruk uit verschillende academische disciplines geïnventariseerd. Het
hoofdstuk is ingedeeld als een trechter, waarbij de informatie van algemeen naar meer
specifiek wordt besproken. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de meer algemene
literatuur over regeldruk en literatuur die specifiek ziet op het onderwijs.

In hoofdstuk 3 wordt de vraag beantwoord welke factoren volgens onderzoek bijdragen
aan regeldruk. Hiervoor zijn bestaande definities in de literatuur in kaart gebracht, waaruit
een aantal factoren volgen die bijdragen aan onnodige regeldruk. Vervolgens wordt geïn-
ventariseerdwelke factoren uit empirisch onderzoek naar voren komen. Dit overzichtmet
factoren bevat een aantal overlappende termen, die worden samengevoegd. Tevensworden
de factoren in drie categorieën onderverdeeld: factoren die vooral te maken hebben met
de tekst van de regelgeving zelf, met de context waarin de regelgeving moet worden toege-
past en tot slot met persoonlijke kenmerken van het individu die de regelgeving moet
naleven.
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In hoofdstuk 4 wordt de vraag beantwoord welke instrumenten kunnen worden ingezet
om onnodige regeldruk te verminderen. Het hoofdstuk biedt een beschrijving van de
verschillende instrumenten die ingezet kunnen worden om de onnodige regeldruk die
wordt ervaren door professionals in het onderwijs te verminderen. Het gaat daarbij niet
alleen om wetgevingstechnieken, maar ook op andere typen beleidsinstrumenten die de
ervaring van regeldruk kunnen beïnvloeden.

Hoofdstuk 5 bevat een antwoord op de vraag welke instrumenten OCW heeft ingezet
om onnodige regeldruk te verminderen. Dit hoofdstuk is een historisch overzicht van
de maatregelen die sinds 1980 door OCW zijn genomen om regeldruk te verminderen.
Na een aantal beschrijvende paragrafen, die per beleidsprogramma zijn ingedeeld, worden
diverse tendensen gesignaleerd.

In hoofdstuk 6 wordt de aanpak van regeldruk in de zorg besproken. Eerst wordt de
zorgsector kort beschreven en vervolgens wordt er aandacht besteed aan de diverse maat-
regelen die zijn genomen om regeldruk in de zorg te verminderen. Op basis van die
beschrijving wordt geanalyseerd welke best practices de aanpak van regeldruk in de zorg
kan opleveren voor OCW, waarbij tevens wordt besproken hoe die inzichten toegepast
zouden kunnen worden.

Na de inhoudelijke hoofdstukken wordt in hoofdstuk 7 de balans opgemaakt. De centrale
onderzoeksvraagwordt beantwoord:welkewetgevingstechniekenenbeleidsinstrumenten
zijn of kunnen worden toegepast door OCWomde regeldruk die wordt ervaren in het
po, vo en mbo in Nederland te verminderen? Verder wordt de informatie uit de voor-
gaande hoofdstukken en het antwoord op de deelvragen gecombineerd om tot aanbevelin-
gen te komen.
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Zoals in hoofdstuk 1 al werd genoemd, zijn in de media regelmatig klachten te horen over
de hoeveelheid regeldruk. Zulke klachten over de hoeveelheid en gedetailleerdheid van
door de overheid gestelde regels zijn niet nieuw.78 Veerman,DeKok enClement verwijzen
bijvoorbeeld naar de term ‘legisferitis’, waarmee aanhoudende regelzin, het creëren van
steeds meer regels, zelfs als een soort ziekte wordt geclassificeerd.79 Ook Van Gestel laat
zien dat het niet om een recent verschijnsel gaat, door een citaat van de Florentijnse
architect Leon Baptista Alberti uit de 15e eeuw aan te halen. In dit citaat komen al klachten
over de hoeveelheid regels naar voren:

‘Niet meer dan tien geboden, door Mozes afgekondigd, hielden het gehele
Joodse volk honderden jaren in godsvrees, in oefening der deugdzaamheid,
rechtvaardigheid en vaderlandsliefde. De Romeinen hadden, omhun republiek
uit te bouwen en het gehele rijk te beschermen, genoeg aan twaalf uiterst korte
tafels. Wij hebben zestig planken vol met wetten, en elke dag produceren we
nieuwe verordeningen.’80

Het is een ontwikkeling van recentere datum dat de overheid als gevolg van deze aanhou-
dende klachten actief beleid voert, dat is gericht op het verminderen van het aantal regels
en de negatieve gevolgen hiervan. Zoals later wordt besproken, voert Nederland sinds
ongeveer 1980 zulk beleid.81 Het fenomeen van een te groot aantal (overheids-)regels
inclusief de daaruit voortvloeiende negatieve gevolgen, is sinds ongeveer 2004 bekend
onder de noemer regeldruk.82

78 Zie bijv. Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 269, Voermans 2008, p. 29, Van Gestel, RegelMaat 2011,
p. 7-27.

79 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 269.
80 Van Gestel, RegelMaat 2011, p. 8.
81 Zie hoofdstuk 5.
82 Bokhorst 2014, p. 1, Bokhorst & Van Ommeren, NJB 2007/635, p. 682-683, Kamerstukken II 2003/04, 29

279, nr. 9.
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In de introductie kwam het verkennende onderzoek naar regeldruk dat Van Gestel en
Hertogh in 2006 hebben uitgevoerd al aan de orde.83 Zij hebben regeldruk onderzocht
vanuit een aantal lenzen (internationaal,multidisciplinair en objectief én subjectief). Vooral
die tweede lens is hier relevant, omdat deze auteurs een brede sociaalwetenschappelijke
benadering van regeldruk voorstellen. De inzichten uit monodisciplinair onderzoek over
regeldruk en gerelateerde concepten kunnen in multidisciplinair onderzoek worden
gecombineerd.84 Zij inventariseren dat zulkmonodisciplinair onderzoek ondermeerwordt
uitgevoerd vanuit de ‘rechtswetenschap, de (rechts)economie, de politieke wetenschap en
de socialewetenschap’.85 Het bestaande onderzoek naar regeldruk en gerelateerde concepten
vormt de basis voor dit hoofdstuk, waarbij de door Van Gestel en Hertogh voorgestelde
lenzen worden meegenomen.

In dit hoofdstuk wordt het concept regeldruk vanuit verschillende wetenschappelijke dis-
ciplines bekeken, waarbij zowel nationale als internationale literatuur wordtmeegenomen.
Op dezemanier worden het begrip regeldruk, de verschillende definities en de gerelateerde
concepten verkend. Deze verkenning draagt bij aan de beantwoording van de deelvraag
die hier centraal staat, namelijk hoe regeldruk theoretisch wordt gedefinieerd in diverse
academische disciplines. Het hoofdstuk is opgebouwd als een tweetal trechters, één over
regeldruk in het algemeen gevolgd door één over regeldruk in het onderwijs. In de eerste
trechter wordt besproken wat er bekend is over wat regels zijn, welk doel en welke functie
ze hebben en waarom regels ontstaan. Voorts is het de vraag hoe regels sturen, welke types
regels er zijn, wie de normadressaten van regels zijn en hoe regels worden nageleefd.86

Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende wijzen waarop regeldruk in de literatuur
is gedefinieerd.Uit de diversiteit en overlap tussen die definities, kanworden geconcludeerd
dat regeldruk is aan te merken als een essentially contested concept.87 Nadat die karakteri-
sering is besproken, komen verschillende proxy’s van regeldruk aan bod.88 Daarna wordt
ingegaan op verschillende dimensies van regeldruk die kunnen worden onderscheiden.
Nadat op die manier het concept regeldruk is verduidelijkt, wordt besproken bij welke
maatschappelijke actoren regeldruk ontstaat. Vervolgens komen een aantal voordelen van
regels aan de orde; rechtszekerheid, duidelijkheid en het bewaken of vergroten van auto-
nomie. Tot slot wordt de waardering van het concept regeldruk besproken. Daarbij gaat

83 Zie 1.4.
84 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 20-25.
85 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 6.
86 Zie 2.2.6. Normadressaten zijn de partijen die gevolgen van wetgeving kunnen gaan ondervinden, waarbij

deze partijen afhankelijk van het onderwerp van de regel nog nader kunnen worden gespecificeerd.
87 Zie 2.2.10.
88 Zie 2.2.11. Met een proxy wordt een term bedoeld die in (empirisch) onderzoek wordt gebruikt als duide-

lijker alternatief voor een lastig te meten term.
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het over de overwegend negatieve connotatie van het begrip regeldruk, die zichtbaar is in
zowel het dagelijks spraakgebruik als in de literatuur, en komt tevens aan de orde of die
connotatie terecht is. De tweede trechter betreft de conceptualisering van regeldruk in het
onderwijs. Eerst wordt naar het ontstaan van onderwijsregels gekeken, waarna wordt
beschreven omwelke onderwijsregels het hier gaat enwie de normadressaten zijn. Vervol-
genswordt de overwegend instrumentele aard van onderwijswetgeving besproken.Voorts
wordt ingegaan op de wijze waarop regeldruk in de literatuur gericht op het onderwijs
wordt omschreven en worden de dimensies van regeldruk specifiek voor het onderwijs
besproken. Daarna komt aan de orde bij wat voor type organisaties regeldruk ontstaat.
Tot slot worden de voordelen van wetgeving opnieuw besproken, met ditmaal de nadruk
op onderzoek gericht op het onderwijs.

��� 6IKIPW IR VIKIPHVYO MR LIX EPKIQIIR

2.2.1 Wat zijn regels?

Regels maken een onderdeel uit van vrijwel elk type samenleving: de term ‘regel’ komt in
het dagelijks spraakgebruik dan ook vaak voor.89 De term regel verwijst onder meer naar
een voorschrift of gewoonte.90 Regels worden gebruikt zodat maatschappelijke actoren
wetenwat ze van elkaar kunnen verwachten.91 Het kan gaan omgeschreven en ongeschreven
regels. Zulke regels worden opgesteld door de overheid,maar ook door andere organisaties.
De vraagwatmoet worden verstaan onder een regel hangt samenmet een bredere discussie
over de definitie van recht en is volgens verschillende auteurs nog niet zo eenvoudig te
beantwoorden.92 Uiteraard is er in de literatuur toch getracht om de vraag wat regels zijn
te beantwoorden. In deze paragraaf zal achtereenvolgens aandacht worden besteed aan
het rechtssociologische, bestuurskundige en juridische perspectief op regels.

Vanuit rechtssociologisch perspectief wordt de nadruk vooral gelegd op normen in plaats
van op regels.93 Griffiths geeft als onderdeel van zijn beschrijving van de rechtssociologische
discipline een bespreking van de term recht, waarbij hij aantekent dat er veel verschillende

89 Zie bijvoorbeeld Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 29-31 en p. 42-45, Witteveen 2014, p. 25-38.
90 ‘Regel’, vandale.nl.
91 Ellison 2018, p. 1-2, 123-124, Bokhorst 2014, p. 109-110,Witteveen 2014, p. 25, Veerman,DeKok&Clement

2012, p. 7 -10, Griffiths 2005, p. 20-22, Falk Moore, Law & Society Review 1973, p. 719-746.
92 Zie onder meer Van der Burg, Netherlands Journal of Legal Philosophy 2014/43, p. 27-42, Witteveen 2014,

p. 39-44, Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 1-2, 7-9, Griffiths 2005, p. 20-28 en Hart 2005, p. 79-104.
93 Zie bijvoorbeeld Smits, RdW 2015 (36) 2, p. 20-33, Van Aeken, RdW 2015 (36)1, p. 78-91, Friedman 2006,

De Beer & Schuyt 2004, Cotterrell, Journal of Law and Society 1998 (25), 2, p. 171-192.

57

� -R^MGLXIR SZIV LIX GSRGITX VIKIPHVYO



verschijningsvormen bestaan.94 Hij stelt voor om de term ‘recht’ te operationaliseren als
sociale controle, omdat het definiëren van de term recht volgens hem noodzakelijk is voor
empirisch rechtssociologisch onderzoek.95 Sociale controle kan door de overheid worden
bereikt door het uitvaardigen van normen. Zulke normen kunnen zijn vervat in regels,
maar er bestaan binnen een samenleving ook allerlei soorten andere, soms informele,
normen. Normen die in regels zijn vervat worden binnen de rechtssociologie veelal aange-
duid als rechtsnormen.96 Falk Moore heeft in haar bekende onderzoek uitgewerkt dat niet
alleen de rechtsnorm, maar ook de context waarbinnen die norm wordt toegepast van
belang is. Binnen een samenleving zijn verschillende zogeheten semi-autonome sociale
velden te onderscheiden. Die velden kennen naast rechtsnormen ook eigen normen. De
context beïnvloedt dus dewerking van een rechtsnorm: afhankelijk van het veldwaarbinnen
die rechtsnorm wordt toegepast, kan deze een verschillende werking krijgen.97 Een term
waarvan de betekenis in de rechtssociologische literatuur samenhangt met die van het
recht, is rechtspluralisme. Rechtspluralisme verwijst globaal naar het idee dat binnen een
samenleving verschillende normatieve ordes en sociale velden te identificeren zijn, die met
elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden.98 Oomen beschrijft het verband tussen semi-
autonome sociale velden en rechtspluralisme:

‘In dit stuk is rechtspluralisme beschreven als de rechtssociologische studie van
het naast elkaar bestaan van verschillende normatieve ordes binnen een sociaal
veld, en hunwederzijdse beïnvloeding. Juist de globalisering van de samenleving
maakt dat een dergelijk perspectief ook in Nederland steeds belangrijker is. Dit
ten eerste omdat verschillende culturen en gemeenschappen – hoe lastig te
definiëren ook – binnen de Nederlandse hun eigen normatieve ordes kennen.
Studentenverenigingen, de Roma, agrarische gemeenschappen, kerkgenoot-
schappen – zij vallen allemaal te conceptualiseren als sociale velden waarvan
de normen interacteren met het statelijk recht. Daarnaast is dat statelijk recht
veel minder homogeen dan het ooit was: lokale, regionale en supranationale
normen spelen op allerlei manieren op elkaar in. Het rechtspluralisme biedt
een empirisch gefundeerd begrip van hoe al die verschillende normatieve ordes
in een gegeven context op elkaar in kunnen werken en welke factoren daarop
van invloed zijn.’99

94 Griffiths 2005, p. 32.
95 Griffiths 2005, p. 31.
96 WRR 2003, p. 10.
97 Falk Moore, Law and Society Review 1973, p. 719-746.
98 Oomen 2011, p. 79-95, Griffiths 2005, p. 28-31.
99 Oomen 2011, p. 95.
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Anders dan vanuit een rechtssociologisch perspectief wordt in de bestuurskundige literatuur
de nadruk meer gelegd op regels als een methode die door de overheid kan worden ingezet
om de maatschappij te sturen.100 Groeneveld omschrijft bestuurskunde erg ruim als de
studie van het openbaar bestuur, waarbij zij een ontwikkeling richting de bestudering van
‘governance’ signaleert.101 Aanvullend wijst Korsten op het belang van de relatie tussen het
bestuur en de omgeving.102 Bij de bestudering van die relatie gaat het onder meer over de
manierenwaarop demaatschappij kanworden gestuurd. Korstenwijst erop dat deze sturing
van demaatschappij kan plaatsvinden door de inzet van een gebod of een verbod, waarmee
de overheid het gedrag vanmaatschappelijke actoren kan afremmen of juist kan stimuleren.
Of zulke sturing daadwerkelijk het gewenste gedrag oplevert, blijft deels aan demaatschap-
pelijke actoren zelf. Regelgeving is daarmee volgensKorsten ongeschikt omdemaatschappij
daadwerkelijk een andere richting op te sturen, daarvoor zijn indirecte sturingsmethoden
zoals zelfsturing volgens hem effectiever.103 Westerman besteedt aandacht aan de relatie
tussen recht en governance. Zij signaleert een ontwikkeling waarbij regelgeving niet langer
uitsluitend door (overheids)juristen wordt opgesteld. De overheid formuleert doelen voor
good governance die door bedrijven en instellingen moeten worden behaald. Voor de uit-
voering van die doelstellingen stellen zij (interne) regels op, die voor burgers lastig van
overheidsregels te onderscheiden zijn. Een voorbeeld is de ‘Wet tot wijziging van een
aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijs-
instellingen’.104 Naar aanleiding daarvan heeft de PO-Raad de ‘Code Goed Bestuur in het
primair onderwijs’ opgesteld, waarin onder meer de verplichting is opgenomen om als
schoolbestuur een klokkenluidersregeling en integriteitscode te publiceren.105 Op die
manier is governance volgens Westerman een nieuwe vorm van regulering geworden.106

Die nieuwe vorm van regulering wordt onder meer door de hiervoor aangehaalde
bestuurskundigen bestudeerd. Vanuit een bestuurskundig perspectief zijn regels dus slechts
een van de beleidsinstrumentenwaarmee de overheid kan sturen, waarbij ermeer effectieve
beleidsinstrumenten bestaan zoals zelfsturing en governance.

Tot slot het juridisch perspectief, waarin regels een centrale rol spelen. Veerman, De Kok
enClement definiëren eenwet, aan de hand van de historische ontwikkeling van het begrip,
als een overheidsregel. Een regel bevat volgens hen een norm, die wordt uitgelegd en aan-

100 Korsten 2009.
101 Groeneveld, Bestuurskunde 2019 (29) 2, p. 71.
102 Korsten 2009, p. 14.
103 Korsten 2009, zie hierover ook 4.5 en 4.6.
104 Stb. 2016, 273.
105 PO-Raad 2020, p. 14.
106 Westerman, RM Themis 2013/4, p. 177-184.
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geeft wanneer en voor wie die norm geldt en welke gevolgen eruit voortvloeien.107 Veelal
wordt onderscheid gemaakt tussen het formele en materiële wetsbegrip. Het formele
wetsbegrip verwijst naar een wet in de zin van artikel 81 van de Grondwet, wat een wet is
die is gemaakt door regering en Staten-Generaal gezamenlijk.108 Het materiële wetsbegrip
verwijst naar een voorschrift, een ‘algemeen verbindend voorschrift’, uitgevaardigd door
het daartoe bevoegde gezag. Met de aanduiding ‘het daartoe bevoegde gezag’ wordt in dit
verband gedoeld op de wettelijke bevoegdheid om een dergelijke regel vast te stellen.109

Een algemeen verbindend voorschrift bevat een rechtsnorm, waarbij het kan gaan om een
gedragsnorm (gebod/verbod) of een bevoegdheidsnorm (bevoegdheid of verplichting
overheidsambt). Zulke rechtsnormen zijn algemeen, in de zin dat alle burgers erdoor
gebonden worden.110 Overheidsregels kunnen binnen het Nederlandse rechtssysteem
afkomstig zijn van diverse overheidsniveaus (zoals EuropeseUnie, Rijksoverheid, provincie,
gemeente,maar ook toezichthouders en zelfstandige bestuursorganen). Er kunnen verschil-
lende typen regelgeving worden onderscheiden, waarbij sommige kenmerkend zijn voor
een specifiek overheidsniveau.111 Zo worden op internationaal niveau verdragen gesloten
en kent het niveau van de Europese Unie verordeningen, richtlijnen en besluiten.112

Bespreking van deze typen wetgeving valt buiten het bereik van dit onderzoek; de nadruk
ligt hier op regelgeving die door de verschillende nationale overheidsinstanties wordt
gemaakt.Het gaat dan ondermeer om eenwet, een algemenemaatregel van bestuur (hierna
‘AMvB’), een ministeriële regeling en een provinciale of gemeentelijke verordening en
beleidsregels.113 Daarbij geldt de procedure die in 2.2.4 wordt beschreven voor een wet in
formele zin, terwijl voor de overige typen regels meer beperkte procedures gelden.114 Voor
het opstellen van zulke algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels geldt het
kader van de Aanwijzingen voor de regelgeving.115 Hoewel alle regels regeldruk kunnen
opleveren, wordt in het regeldrukbeleid de nadruk gelegd op regelgeving die afkomstig is
van de Rijksoverheid. Zo wordt in de meest actuele versie van het Handboek Meting
Regeldrukkosten toegelicht dat de voorgestelde meetmethode primair is bedoeld voor het

107 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 7-9.
108 Munneke 2012, p. 31 e.v.
109 Naast algemeen verbindende voorschriften bestaan nog andere soorten voorschriften, die bijvoorbeeld

gericht zijn tot een specifieke aanvrager (beschikking), specifieke situatie (concretiserend besluit van algemene
strekking) of de werkwijze van een bestuursorgaan bevatten (beleidsregel). (Zie hiervoor bijv. Munneke
2012, p. 32 en Bröring & de Graaf 2019, p. 204-222.

110 Zie hiervoor ondermeer Broeksteeg, inT&CGrondwet en Statuut 2018,Munneke 2012, p. 27-40, Veerman,
DeKok&Clement 2012, p. 13-16, 51-53, 74-76,Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 9, p. 9 e.v. (Eindbericht
Commissie Geelhoed).

111 Zie hiervoor Veerman, De Kok & Clement 2012 p. 49-57 en 74-76 en Munneke 2012, p. 30-70.
112 Schütze e.a. 2018, p. 89-110.
113 Munneke 2012, p. 20-22.
114 Schilder 2012, p. 355-382, Borman 2012, p. 263-269 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 51-55.
115 Aanwijzing 1.3 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426).
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meten van regeldrukkosten die voortvloeien uit wet- en regelgeving van deRijksoverheid.116

Gelet op het doel en onderwerp van dit onderzoek en het aanzienlijke aandeel van het
regeldrukbeleid in Nederland hierin, zal bij deze afbakening worden aangesloten.117

Daarbij wordt een extra onderscheid gemaakt.Waar het in dit onderzoek gaat over (externe)
regelgeving, worden dus algemene regels van de overheid bedoeld die zijn opgenomen in
regelgeving, zoals ondermeerwetten,ministeriële regelingen en beleidsregels.118 Die externe
regelgeving moet worden onderscheiden van interne regels, dat zijn regels en procedures
van een school(bestuur), sectororganisatie of belangenorganisatie, zoals protocollenwaarin
externe regelgeving wordt uitgewerkt.119

2.2.2 Wat is de functie van regels?

Als voornamelijk wordt gekeken naar regels die worden opgesteld door de overheid is een
vervolgvraag waarom de overheid regels opstelt.120 Als antwoord op die vraag kan erop
worden gewezen dat in de literatuur verschillende functies aan wetgeving worden toege-
dicht. Deze functies worden steeds op verschillende manieren en in diverse volgorden
gegroepeerd.121 Als wordt getracht om de rode lijn uit de literatuur te destilleren, kunnen
drie functies van wetgeving worden onderscheiden.

Allereerst kan wetgeving een ordenende of sturende functie hebben. Diverse auteurs
benoemen deze functie als de oudste functie vanwetgeving, waarbij wetgeving als ‘voertuig
van beleid’ wordt gezien. Dat houdt in dat naar aanleiding van een politieke of maatschap-
pelijke discussie beleid wordt bedacht voor een bepaald maatschappelijk probleem en dat
dit beleid vervolgens wordt uitgevoerd door middel van wetgeving. Een regel die wordt
ingezet om een maatschappelijk probleem op te lossen kan bijvoorbeeld voortvloeien uit
het regeerakkoord.122 In die zin past de ordenende of sturende functie van wetgeving bij
een instrumentele inzet van wetgeving. Wetgeving heeft altijd een politieke oorsprong en

116 Sevat & Streefkerk 2018, p. 3. Zie 2.2.12.
Dit is een beperking ten opzichte van de regels afkomstig van de Rijksoverheid, medeoverheden en
publieksrechtelijke bedrijfsorganen waar de twee eerdere versies van het handboek nog expliciet op waren
gericht. Zie hiervoor KCWJ 2014, p. 5, Regiegroep Regeldruk, p. 5 en Interdepartementale Projectdirectie
Administratieve Lasten 2003, p. 9.

117 Zie 1.5.
118 Zie hierover ook 1.9.1.
119 Zie hierover ook 2.2.12.
120 Zie 2.2.5 over hoe regels sturing kunnen bieden.
121 Zie hiervoor onder meer Vergeer 2017, p. 218, Veerman 2004, Van Klink, RegelMaat 2014 (29) 1, p. 5-26,

Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 145-172, Zijlstra 2012b, p. 4-7, Klein Haarhuis & Niemeijer 2008,
p. 11-12 en Kamerstukken II 1983/84, 17 931, nr. 9, p. 11-13.

122 Zie bijv. de passage over regeldruk in het onderwijs op p. 10 van het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de
toekomst’ (Kamerstukken II 2017/18, 34 700, nr. 34, b1).
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komt tot stand na een vast proces dat niet alleen juridisch maar ook beleidsmatig van aard
is. VolgensVeerman, DeKok enClement heeft de overheidwetgeving van oudsher ingezet
om het gedrag van maatschappelijke actoren zoals burgers, bedrijven en uitvoerende
organisaties in een bepaalde richting te sturen.123 Klein Haarhuis en Niemeijer beschrijven
dat het bij zulke sturing bijvoorbeeld gaat om het voorkomen van conflicten, door het
introduceren van ge- en verboden.124

Een tweede functie vanwetgevingwordt aangeduid als de beschermende ofwaarborgfunctie
van wetgeving. Zoals Veerman, De Kok en Clement uitleggen is deze bescherming gerela-
teerd aan de ordenende functie van wetgeving en is de beschermingsfunctie tweeledig van
aard. Enerzijds beschermt wetgeving maatschappelijke actoren, doordat door wetgeving
de voorspelbaarheid van het gedrag van andere maatschappelijke actoren groeit. Men kan
de wet namelijk als uitgangspunt voor het gedrag van andere actoren hanteren. Indien de
wet door een andere maatschappelijke actor wordt overtreden biedt de overheid hiervoor
via de wet een juridische remedie. Anderzijds biedt wetgeving demaatschappelijke actoren
bescherming, doordat de voorspelbaarheid van handelingen en reacties van de overheid
groeit. Op grond van het legaliteitsbeginselmoet dat handelen immers altijd eenwettelijke
basis hebben, waardoor maatschappelijke actoren beschermd worden tegen handelingen
van de overheid waarvoor dit niet (meer) geldt.125 In die zin fungeert wetgeving als een
waarborg voor maatschappelijke actoren tegen elkaar en tegen de overheid.

Naast de ordenende of sturende en beschermende of waarborgfunctie van wetgeving is er
nog een derde functie te onderscheiden. Dit is de communicatieve of symbolische functie
van wetgeving. Over deze functie wordt in de literatuur verschillend gedacht. Zo beschrijft
Witteveen (een deel van) de theorie van Bentham,waaruit naar voren komt dat de overheid
de voor hen geldende wetgeving aan burgers moet communiceren, zodat zij bekend zijn
met de wetgeving die op hun individuele situatie van toepassing is.126 Veerman, De Kok
enClement beschrijvenwetgeving in de communicatieve functie als een informatiemiddel
van de overheid. De overheid communiceert haar beleid aan maatschappelijke actoren
door wetgeving. Die maatschappelijke actoren worden op hun beurt geacht de wet te
kennen. Dit geldende adagium kan echter als fictie worden aangemerkt, doordat weinigen
het volledige wettenbestand kennen.127 Zoals Witteveen terecht opmerkt geldt voor bijna
iedereen datmen vrijwel uitsluitend dewetgeving kent waarmen regelmatigmee temaken

123 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 147-148.
124 Klein Haarhuis & Niemeijer 2008, p. 11.
125 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 150-155, Zijlstra 2012c, p. 74-80, Van Ommeren 2012a, p. 129-130.
126 Witteveen 2014, p. 94-95.
127 Zie bijvoorbeeld Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 157, Zijlstra 2012b, p. 6, Griffiths 2005, p. 472-473.
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heeft.128 Het is daarom de vraag of de bedoeling van de wetgever, de gewenste gedraging
vastgelegd in een ge- of verbod, de beoogde maatschappelijke actoren ook bereikt. En of
zij er iets mee kunnen; want zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(hierna ‘de WRR’) stelt bestaat er een duidelijk verschil tussen het kennen en kunnen van
de wet.129 Ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk (hierna ‘Actal’ of – na 2017 – ‘ATR’)
besteedt in een advies aan het kabinet aandacht aan hoe gedragswetenschappelijke kennis
aan de vermindering van regeldruk kan bijdragen.130 Deze inzichten komen verder aan de
orde in 2.2.10.

De verschillende functies vanwetgeving laten zien dat de overheidwetgeving kan gebruiken
om de samenleving te ordenen of te sturen, burgers te beschermen en het door haar
gewenste gedrag te communiceren. Naast deze drie functies is er tevens discussie over het
onderscheid tussen symbolische regels enerzijds en instrumentele regels anderzijds. Dat
onderscheid komt in de volgende paragraaf aan de orde.

2.2.3 Instrumentele of symbolische regels

Het onderscheid tussen instrumentele en symbolische regels betreft niet zozeer een functie
van wetgeving als een perspectief op wetgeving. Daarom wordt dit onderscheid hier apart
besproken. Uit de literatuur wordt niet duidelijk wat precies de verhouding tussen
instrumentele en symbolische regels is. Het instrumenteel gebruik van regels en andere
instrumenten komt later terug in de bespreking van de aanpak van regeldruk.131 Daarom
zal hier eerst de literatuur over de instrumentele benadering van regels kort worden
weergegeven, waarna hetzelfde zal worden gedaan voor symbolisch regelgeving. Vervolgens
wordt de verhouding tussen beide begrippen besproken.

Instrumentele regels
Een veelvoorkomend beeld is het beeld van een wet die voornamelijk een instrument van
de overheid is. Een wet is dan een ‘voertuig van beleid’; de wetgever zet de wet in als
instrument en streeft daarmee bepaalde doelen na. Volgens dit perspectief is wetgeving
effectief als het beoogde doel wordt bereikt.132 Witteveen bekritiseert het idee van een wet
als voortuig van beleid als een maatschappelijke consensus die volgens hem nergens op

128 Witteveen 2014, p. 39-40.
129 WRR 2017.
130 Actal 2017. Zie over de wisseling van aanduiding 5.7.3.
131 Zie 2.3.6 en 2.3.10.
132 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 147-150, Van Ommeren 2012a, p. 137-138, Griffiths 2005, p. 471-

473.
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gebaseerd is. Een wet zou volgens hem niet alleen als hulpmiddel voor het bestuur gezien
moeten worden, maar als maatschappelijk kunstwerk dat weergeeft welke normen in de
maatschappij gelden.133 Ook diverse andere auteurs waarschuwen voor een te instrumen-
talistische kijk op regelgeving. Zo wijst Bokhorst er (onder verwijzing naar Geelhoed) op
dat burgers eerder calculerend met de naleving van instrumenteel recht om zullen gaan.
Door die calculatie kan hun naleving afhankelijk worden van de ingezette handhaving.
Zulk calculerend gedrag kan daardoor negatieve gevolgen hebben voor de effectiviteit van
de regelgeving.134 Klein-Haarhuis en Niemeijer waarschuwen dat de wijze waarop een
instrumentele regel in de maatschappij werkt een ingewikkeld proces is.135 Slagter betoogt
datmet instrumentele regelgeving tevergeefs een pogingwordt gedaan ommaatschappelijke
complexiteit en onzekerheid te verminderen. Eendergelijke doelstelling kandeze problemen
volgens hem zelfs vergroten.136 En Frissen stelt dat door zowel de overheid als door maat-
schappelijke actoren geaccepteerd zal moeten worden dat sommige onwenselijke situaties
nu eenmaal niet juridisch te voorkomen zijn. Door hier met de instrumentele inzet van
wetgeving wel naar te streven, ligt de focus volgens Frissen ten onrechte grotendeels op
wat hij ‘de maakbaarheid van de samenleving’ noemt. Het probleem hiermee is dat diverse
sectoren aan te wijzen zijn die niet of slechts beperkt maakbaar zijn, waaronder de zorg
en het onderwijs.137

Symbolische regels
Lange tijd werd symboolwetgeving gezien als een alternatief voor de instrumentale bena-
dering van wetgeving. Opvallend is dat diverse auteurs daarbij steeds in verschillende
bewoordingen in feite iets vergelijkbaars betogen. Hun voorstellen hebben betrekking op
de wet als afweging van belangen. Het resultaat van die afweging moet door de overheid
aan de maatschappij gecommuniceerd worden op een manier die zorgt voor voldoende
draagvlak bijmaatschappelijke actoren. Draagvlak wordt in deze context gebruikt als term
voor de maatschappelijke steun voor een bepaalde bepaling.138 Van Ommeren besteedt in
zijn bespreking van de relatie tussen beleid enwetgeving zowel aandacht aan de instrumen-
tele als de ‘normatieve’ benadering vanwetgeving.De normatieve benadering vanwetgeving
beschrijft hij met het volgende citaat van Ernst Hirsch Ballin:

‘Wetgeving is de vaststelling van rechtsregels, die berust op een in een demo-
cratisch-rechtsstatelijk besluitvormingsproces te voltrekken belangenafweging

133 Witteveen 2014, p. 25-26.
134 Bokhorst 2014, p. 354. Zie voor een bespreking van effectiviteit van wetgeving 2.2.5.
135 Klein Haarhuis & Niemeijer 2008, p. 151.
136 Slagter, Tijdschrift voor toegepaste filosofie 2018/4, p. 2-5.
137 Frissen 2013, p. 22-24.
138 Zie hierover Van Klink 1998, p. 175.
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uit algemene gezichtspunten met het oog op situaties waarin in de rechtsorde
te beschermen belangen gevaar lopen.’139

Van Ommeren benadrukt vervolgens dat de instrumentele en de normatieve benadering
elkaar niet uitsluiten,maar in de praktijk vaak samengaan.Daarbij is de verhouding tussen
beleid en wetgeving ook afhankelijk van het type en het onderwerp van de wetgeving.140

Van Klink heeft in zijn proefschrift uitgebreid aandacht besteed aan de wet als symbool.
Hij onderscheidt daar symboolwetgeving in positieve en in negatieve zin. Symboolwetgeving
in positieve zin betreft veelal open normen die nog verder moeten worden ontwikkeld,
bijvoorbeeld in de jurisprudentie of door een maatschappelijke discussie.141 Een concreet
voorbeeld, dat door Van Klink in zijn proefschrift wordt uitgewerkt, is de gelijke behande-
lingswetgeving.142 Symboolwetgeving in negatieve zin wordt uitgevaardigd om zelf te
fungeren als een symbool.143 Een voorbeeld dat Van Klink in zijn artikel noemt is de wet
die illegaal verblijf van vluchtelingen strafbaar stelt.144 Om begripsverwarring tussen sym-
boolwetgeving in positieve en negatieve zin te voorkomen, heeft Van Klink voorgesteld
om de eerste categorie, dus de symboolwetgeving in positieve zin, aan te duiden als com-
municatieve wetgeving.145 Ook in later onderzoek wordt door Witteveen en Van Klink de
nadruk gelegd op de manier waarop wetgeving door de overheid wordt overgebracht en
gehandhaafd. Instrumentele wetgeving wordt top-down opgelegd aan de maatschappij.
Communicatieve wetgeving komt tot stand door samenwerking tussen de overheid en
maatschappelijke actoren.146 Deze omschrijving vertoont overeenkomsten met wat door
Waslander, Hooge en Theisens is aangeduid als ‘lenige netwerksturing’. In dat proces
stuurt de overheid door en met maatschappelijke actoren in een bepaalde sector.147

Besluit
Overigens is er uitgebreide kritiek gekomen op het voorstel van Witteveen en Van Klink
om onderscheid te maken tussen positieve en negatieve symboolwetgeving, die door Van

139 VanOmmeren 2012a, p. 138-139 citeert E.M.H.Hirsch Ballin, ‘Rechtsstaat en Beleid, Zwolle:W.E.J. Tjeenk
Willink 1991, p. 405.

140 Van Ommeren 2012a, p. 138-144.
141 Van Klink, RegelMaat 2014 (29)1, p. 10-12.
142 Van Klink, RegelMaat 2014 (29)1, p. 5-26 en Van Klink 1998.
143 Van Klink, RegelMaat 2014 (29)1, p. 7-9.
144 Van Klink, RegelMaat 2014 (29)1, p. 9.

De behandeling van het wetsvoorstel waar Van Klink naar verwijst (Kamerstukken I, 2019/20, 34 309, nr.
J) is opgeschort vanwege een wijzigingsvoorstel van toenmalig staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
Dijkhoff. Het wijzigingsvoorstel (Kamerstukken II 2019/20, 35 501, nr. 2) is door de Tweede Kamer contro-
versieel verklaard en wordt na de verkiezingen behandeld (Kamerstukken II 2020/21, 35 718, nr. 9, p. 8).

145 Van Klink, RegelMaat 2014(29)1, p. 10-12, Van Klink 1998, p. 423-427.
146 Witteveen & Van Klink 2000, p. 269-271.
147 Waslander, Hooge & Theisens 2017. Zie verder 2.3.5 en 2.3.9.
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Klink wordt besproken in een artikel uit 2014.148 Hij sluit zich daarin deels aan bij de critici
en betoogt dat er bij nader inzien inderdaad geen sprake is van een duidelijke tegenstelling
tussen instrumentele en symboolwetgeving. Beide soortenwetgeving gaan uit van een top-
down relatie tussenwetgever enmaatschappij, die past bij de inrichting van deNederlandse
democratische rechtsorde. Tevens geldt voor beide soorten wetgeving dat nog onduidelijk
is hoe tot een keuze uit de verschillende maatschappelijke standpunten wordt gekomen,
anders dan als gevolg van het democratisch proces.149 Duidelijk is dat een hard onderscheid
tussen instrumenteel en symbolisch recht niet gemaakt kan worden. Met die constatering
kan echter niet alle kritiek op instrumenteel gebruik van wetgeving terzijde worden
geschoven. Een deel van die kritiek ziet tenslotte niet (alleen) op de vraag of wetgeving als
voertuig van beleid kan enmagworden ingezet,maar veelmeer op het gemak en de eenvoud
waarmee dat wordt gedaan. Een instrumentele kijk op beleid en wetgeving lijkt soms te
impliceren dat de enkele inzet van een instrument door de overheid zal leiden tot een
eenvoudige, snelle en bovendien afdoende oplossing van een complex maatschappelijk
probleem, met een veelvoud aan betrokken maatschappelijke actoren. In die versimpeling
zit het probleem met instrumentele wetgeving.150

2.2.4 Hoe komen regels tot stand?

Hoe ontstaan de algemeen geldende regels van de overheid? Vanuit een puur juridisch
perspectief kan deze vraag worden beantwoord door een beschrijving te geven van de
verschillende fasen van het wetgevingsproces, zoals uitgebreid is gedaan in verschillende
handboeken over wetgeving.151 Daaruit volgt het volgende. Het merendeel van de wetten
betreft een voorstel door de regering, bijvoorbeeld als reactie op een maatschappelijke
aanleiding of als uitwerking van het regeerakkoord.152 Het is daarnaast ook mogelijk dat
een initiatiefwetsvoorstel wordt ingediend door een lid van de Tweede Kamer. Het aandeel
initiatiefwetten in het geheel is beperkt te noemen, in het jaarverslag over 2020 meldt de
Raad van State dat er in totaal 508 adviesaanvragen werden ingediend, waarvan 209
(rijks)wetten, 201 AMvB’s en 18 initiatiefwetsvoorstellen.153 Over het algemeen gaat het
dus om een wetsvoorstel door de regering. Dat wetsvoorstel wordt voorbereid door de
wetgevingsjuristen en beleidsambtenaren van de betrokken ministeries. Zij plegen overleg,
stellen een startnota op en ontwerpen een eerste concept van het wetsvoorstel.154 Over dat

148 Van Klink, RegelMaat 2014 (29)1, p. 5-26.
149 Van Klink, RegelMaat 2014 (29)1, p. 17-23.
150 Zie hoofdstuk 3 en 4 voor de rol van wetgeving bij de aanpak van regeldruk.
151 Zie bijvoorbeeld Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 77-101 en Borman 2012, p. 263-353.
152 Borman 2012, p. 270 en Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 77-78.
153 Raad van State 2021b, p. 43.
154 Borman 2012, p. 270 en Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 77-78.
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conceptvoorstel vindt daarna opnieuw overleg plaats tussen de ambtenaren van de
betrokken ministeries en met maatschappelijke actoren, die soms al eerder bij het voorstel
betrokkenwaren.155 Daarnaast voert de sectorwetgevingskwaliteitsbeleid van hetMinisterie
van Justitie en Veiligheid de wetgevingstoets uit.156 De wetgevingstoets is opgenomen in
aanwijzing 7.4 van de Aanwijzingen voor de regelgeving en betreft de ‘rechtstatelijke en
bestuurlijke kwaliteit’ van regelgeving.157 Borman wijst erop dat sinds 2008 niet langer alle
voorstellen voor wet- en regelgeving worden getoetst. Toen is overgegaan op de ‘selectieve
wetgevingstoets’, wat betekent dat vooral wetsvoorstellen met grote maatschappelijke
betekenis of over centrale waarden worden getoetst.158 Vervolgens wordt meestal een
internetconsultatie gehouden.159 In deze digitale consultaties krijgen maatschappelijke
actoren de gelegenheid om hun opmerkingen over een wetsvoorstel in te dienen. De
internetconsultatie is sinds 2011 een vast onderdeel van het wetgevingsproces.160

Naast dewetgevingstoets bestaannog andere toetsen, die zijn samengevoegd in het ‘Integraal
afwegingskader voor beleid en regelgeving’ (hierna ‘IAK’).161 De ambtenaren die wetgeving
opstellen,maken daarbij gebruik van het IAK.Het IAK is opgesteld om te zorgen dat nieuw
beleid van goede kwaliteit is.162 Het bevat zeven vragen die bij elk nieuw beleid beantwoord
moeten worden:

‘1. Wat is de aanleiding?
2. Wie zijn betrokken?
3. Wat is het probleem?
4. Wat is het doel?
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
6. Wat is het beste instrument?
7. Wat zijn de gevolgen?’163

155 Borman 2012, p. 277-279, Ramlal 2011, p. 270-273.
156 Voor dit ministerie geldt, net als voor andere besproken ministeries, dat er in de onderzochte periode ver-

schillende naamswijzigingen hebben plaatsgevonden. Er is steeds aangesloten bij de aanduiding die gold
in de besproken tijdsperiode. Zo wordt dit ministerie sinds het aantreden van het kabinet Rutte III het
Ministerie van Justitie en Veiligheid genoemd (Stcrt. 2017, 62719).

157 Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426).
158 Borman 2012, p. 284-286.
159 Zie verder 4.7 over het instrument internetconsultatie.
160 Broek e.a. 2016, p. 68-69.
161 Informatie over het IAK is onder meer te vinden op de website van het Kenniscentrum Wetgeving en

Juridische Zaken (hierna ‘KCWJ’). Het KCWJ is een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
dat informatie biedt aan juristen bij de Rijksoverheid. Een deel van die informatie is publiek toegankelijk.

162 Kamerstukken II 2009/10, 31 731, nr. 6, p. 1-3.
163 Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020.
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De laatste vraag van het IAK ziet op de gevolgen van een wetsvoorstel, waarbij onder meer
aandacht wordt besteed aan het effect op regeldruk. Die gevolgen worden berekend en
toegelicht in een verplicht onderdeel van dememorie of nota van toelichting, de regeldruk-
paragraaf.164 De regeldrukparagraaf is een van de stukken die het ATR gebruikt bij haar
advisering over de gevolgen voor regeldruk die de wet kan hebben.165 De resultaten van
de toetsing en advisering worden verwerkt in de memorie van toelichting en kunnen
eventueel leiden tot aanpassingen in het wetsvoorstel. Hierna wordt het wetsvoorstel naar
de Afdeling Advisering van de Raad van State gestuurd, die aan de hand van een toetsings-
kader een advies opstelt, waarop de regering schriftelijk reageert in een nader rapport.166

Na deze voorbereidendewerkzaamheden en consultaties wordt het wetsvoorstel besproken
in de Ministerraad, waarna de parlementaire behandeling start. Tijdens de behandeling
kan de Tweede Kamer amendementen aanbrengen. In de Tweede Kamer wordt het wets-
voorstel voorbereid door een vaste Kamercommissie. Van die voorbereiding wordt een
verslag gemaakt, waar de regering op reageert in een nota. Vervolgens wordt plenair over
het wetsvoorstel overlegd en wordt er gestemd. Ook in de Eerste Kamer wordt het wets-
voorstel schriftelijk voorbereid door een vaste Kamercommissie en wordt het voorstel
plenair behandeld. De Eerste Kamer kan geen amendementen indienen.167 Indien het
voorstel door beide Kamers wordt aangenomen, kan de wet worden bekrachtigd en
bekendgemaakt. Borman bespreekt dat de gehele procedure vanaf de aanleiding voor een
wet tot de inwerkingtreding gemiddeld anderhalf jaar bedraagt.168

De hiervoor beschreven opsplitsing van het wetgevingsproces in verschillende fasen is
vooral interessant voor juristen. Zoals in 2.2.1 al aan de orde was, wordt een wet vanuit
andere disciplines meer benaderd als de uitkomst van een politiek proces, waarbij de ver-
schillende stappen die leiden tot een wet minder relevant zijn. Regels ontstaan niet alleen
als gevolg van een politiek proces,maar ook in de processenwaarin bedrijven en instellingen
die overheidsregels uitvoeren. Daarnaast komen regels bijvoorbeeld tot stand als gevolg
van de wijze waarop het internationale recht is ingericht. Zo worden verdragsbepalingen,
maar ook wetgeving van de Europese Unie, geïmplementeerd binnen het Nederlandse

164 KCWJ 2021a, Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020, p. 2, 28, Van Gestel, RegelMaat 2018, p. 187, Sevat
& Streefkerk 2018, p. 3, Actal 2016, p. 14.

165 Berkhout e.a. 2020. Zie 4.7.1.
166 Dit toetsingskader bestaat uit een beleidsanalytische, juridische en wetstechnische toets (‘Toetsingskader’,

Raadvanstate.nl).
167 Borman beschrijft dat hoewel de Eerste Kamer formeel geen mogelijkheid tot amendementen heeft, er in

de praktijk verschillende mogelijkheden zijn ontstaan. Zo kan een zogeheten novelle of wijzigingsvoorstel
worden ingedienddat door de regeringwordt overgenomen en vervolgens gelijktijdigmet het oorspronkelijke
voorstel wordt behandeld. Ook kan de regering tijdens de plenaire behandeling worden overtuigd van een
wijziging (Borman 2012, p. 331-333). Zie ook Voermans 2021.

168 Borman 2012, p. 263-264.

68

6IKIPHVYO MR LIX SRHIV[MNW



rechtssysteem.169 Wanneer vanuit andere perspectieven iets over het ontstaan vanwetgeving
wordt geschreven, betreft dit vaak een casestudy of een uitwerking van een specifiek
onderdeel van het wetgevingsproces. Zo onderzocht Rijnja hoe wetgeving weerstand kan
oproepen en hoe communicatie door de overheid kanworden ingezet om zulke weerstand
te verminderen.170 Stoter en Huls gingen na of het zoeken naar draagvlak tijdens het wet-
gevingsproces leidde tot extra regeldruk. Hiervoor hebben zij het door Hoekema ontwik-
kelde concept van ‘onderhandelend bestuur’ toegepast op het wetgevingsproces en vervol-
gens getoetst in een vijftal casestudies.171 Met de term onderhandelend wetgeven duiden
Stoter en Huls het proces aan waarbinnen een wet de uitkomst is van complexe onderhan-
delingen, waarin verschillende actoren binnen de overheid zoeken naar draagvlak voor
die wet bij diverse, bij het onderwerp of de sector betrokken, maatschappelijke belangen-
groepen.172 Dat de overheid tijdens het wetgevingsproces op zoek gaat naar draagvlak, is
volgens hen een keuze die bewust wordt gemaakt en past binnen het poldermodel.173

Ramlal heeft die zoektocht naar draagvlak verder onderzocht en bepleit een grotere rol
voor transparantie in het wetgevingsproces. Hij splitst het wetgevingsproces op in een
kiemfase, een coalitiefase en een presentatiefase. In de memorie van toelichting moet in
toenemendemate transparant worden bericht over de inbreng van verschillende betrokken
partijen, waarbij vertrouwelijk overleg in de eerste ‘kiemfase’welmogelijk is. Op diemanier
kan parlementaire controle op het wetgevingsproces worden vergroot.174

2.2.5 Hoe sturen regels?

In diverse disciplines wordt aandacht besteed aan de wijze waarop regels sturing bieden.
Zo hanteert de juridische literatuur grotendeels het uitgangspunt dat de overheid het
gedrag van burgers kan sturen met regels, die bekend (kunnen) zijn bij burgers. Dat die
kennis aanwezig is wordt tegenwoordig als een fictie bestempeld.175 Veerman, De Kok en
Clement beschrijven dat hierover globaal twee standpunten zijn te onderscheiden. Er is
het idee dat wetten werken en de overheid met wetten de maatschappij kan sturen. Aan
de andere kant is lang niet altijd duidelijk of en in hoeverre wetten werken, maar bieden
de wetten wel een kader voor de maatschappij.176

169 Van der Pot/Elzinga, Hoogers & De Lange 2014, p. 701-726.
170 Rijnja 2012.
171 Stoter & Huls 2006 en Stoter & Huls 2003.
172 Stoter & Huls 2006, p. 10.
173 Stoter & Huls 2003, p. 15-16.
174 Ramlal 2011, p. 269-291.
175 Zie 2.2.2.
176 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 238-242.
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Ook in de (rechts-)sociologische en bestuurskundige literatuur is er uitgebreid aandacht
voor de sturende werking van regels. Zo stelt Witteveen dat het idee dat burgers zich
regelgeleid gedragen een ‘idylle’ is. Burgers laten zich in hun gedrag weliswaar in zekere
mate leiden door wetgeving, maar het omgekeerde is ook waar. Het gedrag van burgers
beïnvloedt de inhoud van wetgeving. Als burgers massaal gebruikmaken van een uitzon-
dering of een bepaling niet naleven, kan dit leiden tot wijziging van een wet. De overheid
zou zich bij het opstellen vanwetgevingmeer bewustmoeten zijn van dezewederkerigheid
en van de beperkte sturingskracht vanwetgeving.177 Verder wordt in de rechtssociologische
literatuur expliciet onderscheid gemaakt tussen regels die afkomstig zijn van de overheid
en regels van (groepen van) maatschappelijke actoren. Regels van de overheid komen
terecht in de maatschappij, die niet bestaat uit een homogeen geheel, maar volgens de
theorie van FalkMoore uit zogenoemde – hierboven al genoemde – semi-autonome sociale
velden.178 Onder andere Griffiths heeft aandacht besteed aan de vraag hoe overheidsregels
binnen een semi-autonome sociale velden werken. Hij betoogt dat semi-autonome sociale
velden een overheidsregel zowel kunnen ondersteunen als tegenwerken. Op die manier
bepaalt de maatschappij en niet de overheid uiteindelijk of een overheidsregel de beoogde
sturing bereikt.179 Dit sluit aan bij het eerder besproken concept van rechtspluralisme:
binnen een samenleving bestaan ermeerdere normatieve ordes naast elkaar.180 Waslander,
Hooge enTheisens hebben in kaart gebracht hoe sturing in complexe systemen plaatsvindt.
Daarvoor gebruiken zij het governmentality concept van Foucault181, wat zij als volgt uit-
werken:

‘Volgens Foucault zijn actoren zowel subject als object van sturing. In andere
woorden: iedere actor probeert het gedrag van anderen te beïnvloeden (sturen),
maar wordt tegelijkertijd ook door anderen beïnvloed (gestuurd worden).
Bovendien kan een actor ook dingen doen om het eigen gedrag te beïnvloeden
(zelfsturing). De term actor is breed, en kan verwijzen naar een individu, naar
een groep of een organisatie. Sturing vindt plaats in interacties tussen actoren.’182

177 Witteveen 2014, p. 370-380.
178 Falk Moore, Law & Society Review 1973, p. 719-746.
179 Griffiths, Journal of Legal pluralism 2003/48, p. 22-51, 66.
180 Zie 2.2.1.
181 Witteveen wijst er terecht op dat governmentality een letterlijke vertaling van de oorspronkelijke term

gouvernementalité is. Hij suggereert de vertaling beheerdersmentaliteit (Witteveen 2014, 397).
182 Hooge, Waslander & Theisens 2017, p. 2.
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Vervolgens leggen zij uit welke vorm die interacties kunnen hebben:

‘Actoren die samen betrokken zijn bij sturing, zorgen voor sturingsdynamiek:
het patroon van de relaties en interacties tussen de manier waarop actoren een
thema denkbaar, uitvoerbaar en zichtbaar maken. Actoren kunnen elkaars
sturing versterken, vervormen, neutraliseren of tegenwerken. Dat geeft een
specifiek interactiepatroon, een sturingsdynamiek.’183

Regels kunnen afkomstig zijn van andere actoren dan de overheid, zoals het bevoegd gezag
van een school. Ongeacht de bron hangt de vraag of de regels op een effectieve wijze sturen
samen met het concept legitimiteit. Bokhorst definieert dat als ‘de mate waarin macht of
normstelling gerechtvaardigd, gewettigd, erkend en geaccepteerd is door degenen op wie
de macht of regels van toepassing zijn’.184 Legitimiteit hangt volgens haar samen met de
naleving van regels en dus met hoe effectief regels (kunnen) sturen.185 Regels die als
rechtvaardig worden gezien, die anderen binnen een sociale omgeving ook naleven en die
gehandhaafd worden, worden eerder nageleefd.186

De beleids- en gedragswetenschappen beantwoorden de vraag hoe regels sturen met een
oude, globale driedeling voor het indelen van sturingsinstrumenten: Een instrument kan
functioneren als een beloning (wortel), een straf (stok) of een overtuigend betoog (preek).187

Maar zoals diverse auteurs hebben aangevoerd is tegenwoordig duidelijk dat de burger
niet, of niet in alle situaties, een rationele afweging kan maken.188 Zo heeft de WRR een
aantal rapporten gepubliceerd, waarin zij aandacht besteedt aan de manier waarop de
overheid het gedrag van burgers kan beïnvloeden enwat hierover vanuit de gedragsweten-
schappen bekend is.189 De WRR wijst in een rapport uit 2017 op het verschil tussen doen-
en denkvermogen. Doenvermogen verwijst naar non-cognitieve vermogens, die zoals de
WRRbeschrijft in het dagelijks spraakgebruik ookwelworden aangeduid als persoonlijkheid
of karakter.190 Denkvermogen bestaat uit intelligentie, kennis en basisvaardigheden, zoals
lezen, schrijven en rekenen.191 In haar rapport kaart de WRR aan dat het doenvermogen
van burgers in lastige en stressvolle maatschappelijke situaties, zoals bijvoorbeeld bij een
levensgebeurtenis (bijv. echtscheiding, ziekte of overlijden) of schuldenproblematiek,

183 Hooge, Waslander & Theisens 2017, p. 3.
184 Bokhorst 2014, p. 377.
185 Bokhorst 2014, p. 37.
186 Bokhorst 2014, p. 109-110.
187 Bemelmans-Videc, Rist & Vedung (red.) 1998.
188 WRR 2017, Veerman & Mulder 2010, p. 20-21.
189 Zie bijvoorbeeld WRR 2017, WRR 2014 en WRR 2003, maar ook Leeuw 2008 en RMO 2014.
190 WRR 2017, p. 10-11.
191 WRR 2017, p. 23.
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behoorlijk af kan nemen. De WRR adviseert de overheid om hier rekening mee te houden
bij het opstellen van regelgeving.192 Daarom heeft de WRR ervoor gepleit dat de overheid
een realistisch perspectief op beleidsinstrumenten hanteert, waarbij niet alleen een beroep
wordt gedaan op het denkvermogen van burgers, maar ook rekening wordt gehouden met
het doenvermogen van burgers, dat afhankelijk van de situatie kan fluctueren.193 Als vervolg
op zijn eigen rapport heeft deWRR een tweetal expertmeetings georganiseerd. De uitkomst
daarvan is de zogenoemde ‘Handout doenvermogentoets’, waarin deWRR aan de overheid
handvatten geeft om rekening te houden met het doenvermogen van burgers.194 Mede
vanwege de beperkingen die het doenvermogen oplevert, zijn regels niet zo sterk in het
sturen van burgers als voorheen door de overheid werd aangenomen.

Die conclusie wordt in toenemende mate ondersteund door inzichten vanuit de gedrags-
wetenschappen. Gedragswetenschappelijke inzichten worden sinds 2014 verzameld door
het Behavorial Insights Netwerk Nederland (hierna ‘BIN NL’). Het BIN NL is een samen-
werkingsverband tussen ambtenaren van alle ministeries, dat gedragswetenschappelijke
kennis verzamelt en deelt. Het is de bedoeling dat die kennis zo beter kanworden toegepast
bij het opstellen, uitvoeren en communiceren van beleid. Het BINNLpubliceert regelmatig
een overzicht met de nieuwste inzichten.195 Het overzicht uit 2019 besteedt uitgebreid
aandacht aan het concept doenvermogen. Verder wordt besproken dat bijvoorbeeld het
ervaren van armoede psychologische schaarste kan creëren,waarbij het IQ ende hoeveelheid
stress vanmensen negatief worden beïnvloed. Voorts wordt aandacht besteed aan ‘boosting’
als opvolger van het begrip ‘nudging’. Dit zijn allebei instrumenten waarmee de overheid
het gedrag van maatschappelijke actoren kan sturen.196 Nudging houdt in dat de omgeving
waarin de burger een keuze maakt wordt aangepast. De aanpassing is erop gericht dat de
‘goede’ keuze aantrekkelijker wordt gemaakt en daardoor eerder voor de hand ligt. Dit
wordt bijvoorbeeld gedaan door het aanpassen van de standaardoptie.197 Waarmet nudging
op gedrag kan worden gestuurd, kan ‘boosting’ de competenties van mensen sturen en
verbeteren, waardoor zij makkelijker en beter beslissingen kunnen nemen.198 Boosting kan
door verschillende instrumenten gerealiseerd worden. In zijn artikel beschrijft Hertwig
diverse opties, die zijn gericht op het bewust maken van een betere keuze. Als voorbeelden
haalt hij het bieden van informatie en het toegankelijk maken van een opleiding aan, maar

192 WRR 2017, p. 13-15, 132-137.
193 WRR 2017, p. 153-154.
194 Bovens & Keizer 2020.
195 BIN NL 2019, p. 3, Kamerstukken II 2014/15, 34 000 XIII, nr. 140, p. 7.
196 Zie 4.6.1.
197 Het begrip nudge is geïntroduceerd in het gelijknamige boek uit 2008 (Thaler & Sunstein 2008), Feitsma,

Bestuurskunde 2016 (25)3, p. 24-32.
198 BIN NL 2019, p. 15-16.

72

6IKIPHVYO MR LIX SRHIV[MNW



ook het bevorderen van kennis over risico’s en het bieden van strategieën waarmee burgers
angst of motivatieproblemen kunnen oplossen.199

2.2.6 Normadressaten van regels

Totwie kunnen algemeen verbindende voorschriften zich richten? In de juridische literatuur
is de term normadressaten gebruikelijk, maar – zoals Bokhorst en Veerman signaleren –
dit is juridisch jargon en daardoor niet voor iedereen begrijpelijk.200 Daar komt bij dat het
weergeven van de gebruikelijke definitie geen oplossing biedt voor die onduidelijkheid.
De normadressaat is namelijk ‘degene tot wie de norm zich richt’. En bij een algemeen
verbindend voorschrift is de normadressaat dus feitelijk iedere deelnemer aan de maat-
schappij.201 Een ander probleem met de benaming normadressaat is dat verschillende
auteurs er verschillende groepen uit de samenleving onder scharen, waarbij het onduidelijk
is of het gaat om een bewuste selectie of slechts om een niet-limitatief bedoelde opsomming.
Zo benoemt Bokhorst ‘burgers, bedrijven, (semi-)publieke instellingen enmaatschappelijke
organisaties’, onderscheiden Veerman en Mulder in hun onderzoek burgers, uitvoerders
en handhavers en heeft Veermanhet over ‘de personen en instellingen totwelke dewetgever
zich richt: de samenleving als geheel, uitvoerders, handhavers, rechters, instellingen,
bedrijven, burgers’.202 Uit de literatuur komt dus geen eenduidige omschrijving naar voren
van de groepen die als normadressaat kunnenworden aangemerkt. Dat gebrek aan eendui-
digheid hangt samen met de organisatie die de regel opstelt. Voor een antwoord op de
vraag tot wie regelgeving gericht is, kan worden gekeken naar het IAK.203 In de tweede
vraag van het IAK moet worden aangegeven wie de betrokkenen van wet- of regelgeving
zijn. Daarvoor kan een zogeheten krachtenveldanalyse gebruikt worden. In feite wordt
hierbij gekekennaar de partijen die gevolgen van dewetgeving kunnen gaan ondervinden.204

Ondanks deze kanttekeningen bij de term normadressaten zal deze term in dit onderzoek
toch worden gehanteerd. Onder de normadressaten van regels worden in dit onderzoek
dus de partijen verstaan die gevolgen van wetgeving kunnen gaan ondervinden, waarbij
deze partijen afhankelijk van het onderwerp van de regel nog nader kunnen worden
gespecificeerd.

199 Hertwig, Behavioral Public Policy 2017 (1)2, p. 157.
200 Bokhorst 2014, p. 13, Veerman 2004, p. 21.
201 Munneke 2012, p. 32-33.
202 Bokhorst 2014, p. 13, Veerman & Mulder 2010, p. 34, Veerman 2004, p. 21.
203 Zie hierover 2.2.4.
204 ‘Wie zijn betrokken?’ kcwj.nl.
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2.2.7 De leerkosten van regels

In 2.2.2 werd al aangestipt dat er over de naleving van regels door normadressaten diverse
recente inzichten vanuit de gedragswetenschappen bestaan.Naar aanleiding van het rapport
van de WRR over het denk- en doenvermogen van burgers heeft Actal, de voorloper van
het ATR, verder onderzoek uitgevoerd en het kabinet geadviseerd over de implicaties van
onder meer dat gedragswetenschappelijke inzicht voor de aanpak van regeldruk.205 Dat
onderzoek draait om de term ‘leerkosten’, de tijd en mentale inspanning die nodig is om
regels te leren. Zulke leerkosten zijn volgens het Actal aan te merken als een tot nu toe
onbesproken oorzaak van regeldruk.206

Volgens Actal zijn regels in vier groepen op te delen, waarbij het leren van de regels steeds
meermoeite kost. Actal illustreert de groepen regels aan de hand van situaties in het verkeer.
Er zijn eenvoudige regels, die snel duidelijk zijn en meteen kunnen worden toegepast. De
werking van een stoplicht is een voorbeeld van een eenvoudige regel. Leerbare regels zijn
de volgende groep regels, waarbij leerkosten een rol gaan spelen. De toepassing van die
regels gaan niet automatisch, een bepaaldemate van nadenken blijft nodig bij de uitvoering.
Tevens draagt verandering van zulke leerbare regels bij aan de leerkosten, doordat eerder
aangeleerd gedrag dan moet worden aangepast. Tot slot draagt onzekerheid over de juiste
toepassing van regels bij aan leerkosten. Ter illustratie wijst Actal op de gemeentelijke
procedure voor het melden van een object op de weg. Een derde groep bestaat uit niet-
leerbare regels. De toepassing van die regels is sterk afhankelijk van de specifieke situatie,
waarbij inspanning vereist is om de juiste toepassing te achterhalen. Het kan hierbij gaan
om erg ingewikkelde regels of regels die slechts eenmalig van toepassing zijn. Ook hier
draagt verandering van de regels bij aan de hoge leerkosten. Als de burger een adviseur
inzet voor de toepassing van de ingewikkelde regel, wordt de naleving voor die burger in
die specifieke situatie vergemakkelijkt. Maar tegelijkertijd leert die burger dan niet zelf
hoe de regel moet worden toegepast. Actal noemt verkeersborden met twee voorwaarden
als een voorbeeld van niet-leerbare regels, die mentale inspanning blijven kosten.207 Tot
slot zijn er ondoorgrondelijke regels, die zowel voor burgers als soms zelfs voor beleidsma-
kers en toezichthouders niet te begrijpen zijn. Bij deze regels zijn er volgens Actal geen
leerkosten, omdat de regels te moeilijk zijn om te leren.208 Een voorbeeld van een ondoor-

205 WRR 2017, Actal 2017. Het onderzoek is gepubliceerd voorafgaand aan de overgang van Actal naar ATR
in 2017, zie daarover 5.7.3.

206 Actal 2017, p. 4-6.
207 In het concrete voorbeeld van het ATR wijst het hoofdbord op een maximumsnelheid van 120 kilometer

per uur. De onderborden betreffen de periode tussen 6 en 19u en de situatie dat de spitsstrook gesloten is.
Volgens het ATR is voor weggebruikers onduidelijk hoe de voorwaarden op de borden zich tot elkaar ver-
houden.

208 Zie ook Kamerstukken II 2018/19, 31 311, nr. 212.
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grondelijke regel die Actal in het advies noemt, is het begrip gezag in de Wet Deregulering
beoordeling arbeidsrelaties. Het blijft onduidelijk wanneer deze wet van toepassing is.
Actal onderscheidt deze ondoorgrondelijke regels van ‘onnaleefbare’ regels. Het bedoelde
gedrag is bij ‘onnaleefbare’ regels wel duidelijk, maar zulke regels zijn in normale
omstandigheden niet uitvoerbaar.209

Over het verband tussen leerkosten en regeldruk trekt Actal twee conclusies. Ten eerste
kunnen lagere leerkosten voor minder regeldruk zorgen. Daarnaast zijn er volgens Actal
onnodige leerkosten. ‘Onnodige leerkosten veroorzaken een net zo onnodige mentale
belasting. En als dementale belasting van het leren té hoogwordt, leren burgers iets anders:
“deze regels zijn té moeilijk”. Wij vermoeden dat dat een bron van klachten over regeldruk
vormt.’210 Volgens Actal moet de overheid rekening houden met zowel de leerkosten van
regels als met het gegeven dat er wilskracht en denkkracht nodig is voor de naleving van
regels. Bij te moeilijke regels kan de denkinspanning te hoog worden of wilsuitputting
optreden, wat volgens Actal bij kan dragen aan regeldruk.211 Uit het advies van Actal volgt
dus dat bij het opstellen van regels niet alleen rekening moet worden gehouden met het
denk- en doenvermogen van burgers,maar ookmet de leerkosten, wilskracht en denkkracht
die het leren van regels kost en die op hun beurt kunnen bijdragen aan regeldruk.212

2.2.8 Wat is de invloed van regels op normadressaten?

Regels hebben op meerdere manieren invloed op normadressaten, waaronder het veroor-
zaken van de hiervoor besproken leerkosten. Diverse (juridische) auteurs onderstrepen
dat elke regel een bepaalde mate van druk oplevert voor de normadressaten, doordat de
regel moet worden nageleefd. Achter iedere regel schuilt een belangenafweging van de
overheid en een regel levert rechten en plichten op voor de normadressaten.213 Van
Ommeren benadrukt dat zulke rechten en plichten ook voortvloeien uit regels die niet of
minder vaak worden toegepast. Ook zulke regels kunnen gehandhaafd worden en die
mogelijkheid van handhaving draagt bij aan het bevorderen van naleving van de regel.214

De rechten en plichten die voortvloeien uit regels zorgen dus voor druk voor de
normadressaten. De rechten kunnen voor druk zorgen doordat aan het recht bepaalde
voorwaarden zijn verbonden, de plichten doordat hieraan uitvoeringmoetworden gegeven.

209 Actal 2017, p. 6-10.
210 Actal 2017, p. 10.
211 Actal 2017, p. 15-19.
212 Deze factoren komen verder aan de orde in 3.4.
213 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 233-248, Van Ommeren 2012a, p. 124-126.
214 Van Ommeren 2012a, p. 124-125.
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In tegenstelling tot in de juridische literatuur, wordt in de rechtssociologische literatuur
de nadruk niet zozeer gelegd op de rechten en plichten die volgen uit een regel. Aan de
hand van de theorie van Falk Moore wordt door verschillende auteurs ingegaan op hoe
overheidsregels effect hebben.215 Griffiths beschrijft verschillende categorieën van effecten
die een regel kan hebben. Directe effecten zijn het opvolgen van een regel of het aanpassen
van het gedrag aan die regel, die kunnen leiden tot sociale gevolgen, de zogenoemde indi-
recte effecten. Primaire effecten betreffen het zelf opvolgen van de regel, terwijl Griffiths
het een secundair effect noemt als iemand anders de regel gaat opvolgen. Als laatste maakt
Griffiths een onderscheid tussen speciale en algemene effecten. Speciale effecten betreffen
een specifieke situatie, terwijl algemene effecten ook in andere situaties doorwerken.216 In
zijn artikel geeft Griffiths een voorbeeld van deze soorten effecten, aan de hand van de
voorbeeldregel dat men in Nederland rechts rijdt. Het directe effect is dat weggebruikers
rechts rijden of dat fietsers voorzichtiger zijn als ze niet volledig rechts houden. Als indirecte
effecten van die regel noemtGriffiths een verbeterde doorstroming en verkeersveiligheid.217

Hoewel Griffiths dit voorbeeld vervolgens niet doortrekt, is het een primair effect als een
weggebruiker rechts houdt en een secundair effect als een politieagent of een andere burger
de weggebruiker aanspreekt op de plaats op de weg. Het is een speciaal effect als de wegge-
bruiker op dat moment verder rechts aanhoudt, terwijl het een algemeen effect is als dit
een blijvende gedragsverandering betreft. Albiston en Leachman waarschuwen er in hun
artikel voor dat zulke effecten zeer lastig te meten zijn. Er is volgens hen vrijwel nooit
sprake van een causaal verband tussen de regel en het gemeten gedragseffect, door de
veelheid aan variabelen die bij gedrag betrokken zijn.218 Ondanks die lastigemeetbaarheid,
laten de door Griffiths gesignaleerde typen effecten van regels wel zien hoe een regel druk
op kan leveren.

Regels leveren druk op voor normadressaten, die door hen als iets negatiefs kan worden
ervaren. Die negatieve ervaring kan te maken hebben met de leerkosten van een regel,
maar ook met de vereiste gedragsaanpassing of met de tijd, kosten of energie die naleving
van die regel vergt.219 Vooropgesteld kan worden dat een regel alleen druk oplevert bij een
normadressaat die met de regel bekend is of wordt doordat hij er in zijn dagelijks leven
mee wordt geconfronteerd. Levert die druk ook iets positiefs op? In de literatuur wordt
hier onder andere aandacht aan besteed onder de benaming nalevingsbereidheid; letterlijk
de bereidheid om een regel na te leven. De nalevingsbereidheid kan vooraf door beleids-
makers worden ingeschat aan de hand van de zogeheten ‘Tafel van Elf’, opgesteld door

215 Falk Moore 1978.
216 Griffiths, Journal of Legal pluralism 2003/48, p. 9-11.
217 Griffiths, Journal of Legal pluralism 2003/48, p. 9-10.
218 Albiston & Leachman 2015, p. 547-548.
219 Dat een regel ook positieve effecten kan hebben was eerder al aan de orde in 2.2.14 tot en met 2.2.17.
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het Expertisecentrum Rechtspleging en Rechtshandhaving. De ‘Tafel van Elf’ bestaat uit
een checklist met vragen waarmee de naleefbaarheid van regels kan worden ingeschat,
over de volgende facetten:

6. Meldingskans‘1. Kennis van regels
7. Controlekans2. Kosten/baten
8. Detectiekans3. Mate van acceptatie
9. Selectiviteit4. Normgetrouwheid doel-

groep
10. Sanctiekans5. Niet-overheidscontrole
11. Sanctie-ernst’220(maatschappelijke controle)

De beantwoording van de vragen levert twee dimensies van naleving op: spontane naleving
en naleving die een direct of indirect gevolg is van handhaving.221

Er zijn zogenoemde ‘nalevingsprofielen’ opgesteld waarmee de doelgroep in verschillende
groepen kan worden verdeeld: onbewuste nalevers, onbewuste overtreders, spontane
nalevers, handhavingsafgeschrikten en bewuste overtreders.222 In de discussie over de
naleving van regelgeving moet de waarschuwing van de WRR worden meegenomen dat
het naleven van een regel lang niet altijd een rationele keuze betreft. Als een regel niet
wordt nageleefd, kan dit temakenmet onvermogen of overbelasting dat het doenvermogen
van de burger beperkt.223 Dat betekent dat niet alle facetten van de ‘Tafel van Elf’ in alle
gevallen zullen bijdragen aan naleving, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan de
eerste twee facetten van de tafel, namelijk kennis van regels en de rationele afweging van
kosten en baten. Het is dus steeds erg afhankelijk van de specifieke situatie of de druk die
van een regel uitgaat een positief effect heeft op de naleving van die regel.

2.2.9 Hoe wordt regeldruk in de literatuur gedefinieerd?

In de voorgaande paragrafen zijn al diverse meer algemene aspecten van regels besproken.
De aandacht verschuift nu naar een nadere omschrijving van regeldruk. In de introductie
werd al een werkdefinitie van dat concept gegeven.224 In deze paragraaf worden diverse

220 Expertisecentrum Rechtspleging en Rechtshandhaving 2006, p. 9-16.
221 Expertisecentrum Rechtspleging en Rechtshandhaving 2006, p. 9-16.
222 Expertisecentrum Rechtspleging en Rechtshandhaving 2006, p. 29-30.
223 WRR 2017, Tiemeijer 2011.
224 Zie 1.1.
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andere definities en omschrijvingen van het concept regeldruk besproken. De term regel-
druk is in de literatuur terug te vinden vanaf begin 2000, toen de term gebruikelijker werd
in zowel de politieke en maatschappelijke discussie als in de literatuur.225 Veel van die
definities en omschrijvingen liggen dicht bij elkaar in de buurt en overlappen soms,
waarbij tevens opvalt dat sommige termen veelvuldig terugkomen. Het gaat zowel om
literatuur die het concept regeldruk in het algemeen behandelt, bijvoorbeeld vanuit juridisch
of bestuurskundig perspectief, als om literatuur die is gericht op regeldruk in een specifieke
sector zoals het onderwijs, het bedrijfsleven of de zorg. De ontwikkeling in deze literatuur
over regeldruk staat hier centraal, waarbij in ieder geval opvalt dat bijna elke bijdrage
opnieuw een definitie of omschrijving van het concept geeft.226 Naast de auteurs die nieuwe
definities creëren, zijn er ook auteurs die verwijzen naar een bestaande definitie en tevens
een groep die er kennelijk vanuit gaat dat duidelijk is wat met regeldruk wordt bedoeld.

Vanwege de toenemende aandacht voor de aanpak van regeldruk hebben De Jong en
Herweijer in 2004 een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar het aantal regels in Neder-
land. Dit onderzoek was onderdeel van de voorbereiding voor het rijksbrede programma
‘Bruikbare Rechtsorde’ en testte de hypothese dat het aantal regels in Nederland ondanks
dereguleringsinitiatieven voortdurend toeneemt en dat deze regelgroei bijdraagt aan het
bestaan van regeldruk.227 Waar de Jong enHerweijer eerst verwijzen naar de beleidsstukken
van het programma ‘Bruikbare rechtsorde’ en naar het onderzoek van Donker van Heel
e.a.228, omschrijven zij regeldruk vervolgens in hun conclusie als:

‘de last die rechtssubjecten ondervinden als gevolg van regelgeving en die
voortkomt uit de noodzaak om a. kennis te hebben van de relevante regels en
b. om deze regels na te leven.’229

Uit deze definitie volgt dat regeldruk te maken heeft met last of moeite die wordt veroor-
zaakt door regelgeving. Dat element komt ook terug in de definitie die Stoter en Huls for-
muleerden in hun onderzoek uit 2006 naar de vraag in hoeverre de participatie van
belanghebbenden van een wet bijdraagt aan het ontstaan van regeldruk. Hoewel zij
benoemen dat de subjectieve beleving van actoren onderdeel uitmaakt van regeldruk,

225 Bokhorst 2014, p. 146 benoemt dat de term regeldruk al zo vroeg als 1987 in de Kamerstukken voorkomt,
maar pas vanaf de kabinetten Balkenende 2002 sterker opkwam. Zie voor de ontwikkeling van de definitie
van regeldruk in de parlementaire documenten hoofdstuk 5. Empirische onderzoeken waarbij een proxy
van regeldruk wordt gehanteerd, komen aan de orde in 2.2.11.

226 Zie hierover 2.2.9.
227 De Jong & Herweijer 2004, p. 13-15. Zie over Bruikbare Rechtsorde 5.5.
228 Donker van Heel e.a. 2004. Dit onderzoek komt verder aan de orde in 2.3.7.
229 De Jong & Herweijer 2004, p. 55.
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sluiten zij subjectieve regeldruk, vanwege de in het onderzoek gekozen aanpak en de lastige
meetbaarheid, vervolgens uit van hun onderzoek.230 Stoter enHuls beperken hun onderzoek
uitsluitend tot feitelijke regeldruk, wat zij conform de toen gehanteerde beleidsdefinitie
definiëren als:

‘de investering en inspanning die door bedrijven en instellingenmoetenworden
gepleegd om [een, toevoeging MEB] inhoudelijke of informatieverplichting in
wet of regelgeving na te leven.’231

Een vergelijkbare omschrijving is van Bokhorst en Van Ommeren, die in een artikel uit
2007 uitgebreid aandacht hebben besteed aan het concept regeldruk. Net als de hiervoor
besproken onderzoeken benadrukken ook zij het belang van een meer kwalitatieve bena-
dering van het concept en stellen dat regeldruk – net als deregulering – een politiek begrip
is. Regeldruk wordt door hen gedefinieerd als:

‘de investering en inspanning die burgers, bedrijven en organisaties moeten
doen en de vrijheidsbeperking die ze ondergaan om zich aan de regels te hou-
den.’232

In hun artikel sluiten Bokhorst en Van Ommeren aan bij kamerstukken en de definitie
van regeldruk in een bundel essays voorafgaand aan de regeldrukconferentie in 2006.233

In haar proefschrift over legitimiteit hanteert Bokhorst dezelfde definitie van regeldruk.234

Daarin analyseert zij verschillende legitimiteitsproblemen van de wetgever. Een van die
problemen is overbelasting van de democratie en een overvraagde en overvragende
nomocratie. Nomocratie verwijst naar ‘de heerschappij van de wet (the rule of law),
rechtsstatelijkheid, formele regels en procedures’.235 Volgens Bokhorst is er sprake van een
overvraagde en overvragende nomocratie, waarbij dewetgever enmaatschappelijke actoren
over en weer te veel van elkaar vragen.236 De overheid produceert te veel regels, stapelt
beleidsinstrumenten en kan de regelgeving slecht beperkt uitvoeren en handhaven. Maat-
schappelijke actoren (burgers, bedrijven en organisaties) accepteren teweinig risico, hebben

230 Stoter & Huls 2006, p. 12-15.
231 Stoter & Huls 2006, p. 15. Zie 5.5.
232 Bokhorst & Van Ommeren, NJB 2007 (82) 12, p. 683.
233 Bokhorst & Van Ommeren, NJB 2007 (82) 12, p. 683 verwijzen naar Werkgroep Ministeries van Justitie,

Financiën, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2006, p. 4.
234 Bokhorst 2014, p. 145.
235 Bokhorst 2014, p. 109.
236 Deze beschrijving sluit aan bij de regelreflex, die verder aan de orde komt in 3.3.8.
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te hoge verwachtingen van de overheid en schuiven hun verantwoordelijkheden af op
andere actoren.237

De last die normadressaten hebben van regelgeving komt voorts terug in de door Buiten
en Timmer geselecteerde definitie. Zij hebben in 2015 onderzocht welke mechanismen er
bestaan voor het monitoren en beheersen van regeldruk.238 De auteurs hebben een voorstel
gedaan voor een toetsingskader, waaraan nieuwe maatregelen gericht op vermindering
van regeldruk kunnen worden getoetst.239 In de door hen geselecteerde korte definitie
verwijst regeldruk simpelweg naar ‘administratieve lasten en nalevingskosten’.240 Overigens
lijkt deze definitie de lading van hun verdere bespreking van regeldruk, die grotendeels
op de meer kwalitatieve aspecten van regeldruk gericht is, slechts beperkt te kunnen dek-
ken.241

In hun onderzoek uit 2013 hebben onderzoekers van Deloitte, in opdracht van het voor
het regeldrukverminderingsbeleid verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken
(en – sinds 2017 – Klimaat), onderzocht in hoeverre Europese regelgeving lastenluw wordt
geïmplementeerd in het Nederlandse recht. Hoewel niet regeldruk maar lastenluw daar
de centrale term is, hebben de onderzoekers regeldruk wel omschreven:

‘regeldruk ontstaat door knellende wet- en regelgeving en manifesteert zich in
de vorm van administratieve lasten en/of nalevingskosten. Het kan ook een
gevolg zijn van een gebrekkige dienstverlening door de overheid.’242

Onder het lastenluw implementeren verstaan de onderzoekers het zoveelmogelijk beperken
van lasten. Lasten zijn een combinatie van ‘administratieve lasten, nalevingskosten, toe-
zichtslasten, belemmeringen en kosten verbonden met lange procedures’.243 Voor de
afkomst van deze term wordt verwezen naar een onderzoek van Actal244 uit 2011, waar die
term overigens niet expliciet wordt gedefinieerd.245 De voorgaande definities en
omschrijvingen van regeldruk richten zich voornamelijk op de lasten die regels voor norm-
adressaten opleveren. Die lasten tonen echter niet het volledige beeld van regeldruk, zoals
onder meer volgt uit het onderzoek van Eijlander en Van Gestel. In 2006 hebben zij

237 Bokhorst 2014, p. 3-4, 143-149.
238 Buiten & Timmer 2015.
239 Zie 4.2.1.
240 Buiten & Timmer 2015, p. 10.
241 Zie over de kwalitatieve dimensie van regeldruk verder 2.2.12 en 2.3.8.
242 Deloitte 2013, p. 3.
243 Deloitte 2013, p. 4.
244 Sinds 2017 ATR geheten, zie hierover 5.7.3.
245 Actal 2011b.
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onderzocht of horizonwetgeving een effectieve methode kan zijn voor het verminderen
van regeldruk.246 Zij operationaliseren regeldruk in het kader van hun onderzoek als:

‘een kwalitatieve benadering van (over)regulering, waarbij het om meer dan
uitsluitend economische gezichtspunten gaat. Naast de kosten en baten die
gepaard gaan met regelgeving gaat het bijvoorbeeld ook om de hinderbeleving
van een (vermeende) overvloed aan regels.’247

Eijlander enVanGestel leggen in hun omschrijvingmeer nadruk op de ervaring van lasten.
Opvallend is dat dit ook wordt gedaan in het meer economisch-georiënteerde onderzoek
dat KPMG in 2017 heeft uitgevoerd. Dat is opvallend, omdat de ervaring een lastig te
meten variabele is. Juist bij een economisch onderzoek ligt een nadruk op een gemakkelijker
te kwantificeren variabele als kosten of administratieve lasten meer voor de hand. Onder-
zoekers vanKPMGhebben, in opdracht van het toenmalige Actal, een veertiental transpa-
rantieverplichtingen onderzocht op de mate waarin zij bijdragen aan regeldruk.248 Met
transparantieverplichtingen doelen zij op verplichtingen voor organisaties die inzicht
moeten bieden aan burgers over de geleverde producten of diensten, waarbij de verplichting
een specifiek doel dient, zoals informeren of beschermen.249 Ervaren regeldruk kan volgens
de door hen gehanteerde omschrijving betrekking hebben op ‘zowel administratieve las-
ten/toezichtslasten als (inhoudelijke) nalevingskosten en irritaties’.250 De ervaring van
normadressaten lijkt in deze omschrijving te zijn samengevat als ‘irritaties’.251 De ervaring
van een specifieke groep normadressaten staat centraal in het proefschrift van Vergeer uit
2017. Zij heeft onderzocht op welke wijze ondernemers het concept regeldruk definiëren
en in hoeverre die definitie afwijkt van de door de overheid gehanteerde definitie. Uit haar
empirisch onderzoek volgt dat regeldruk volgens ondernemers bestaat uit een combinatie
van kosten, werkbaarheid en gepercipieerd nut. Samen leveren die aspecten de proportio-
naliteit van een regel op.252

De nadruk op de ervaring van regels die normadressaten hebben is niet alleen terug te
vinden in de literatuur, maar ook in rapporten met een meer politieke aard. Zo publiceerde

246 Eijlander & Van Gestel 2006, p. 7-8. Horizonwetgeving is wetgeving met daarin een eindtermijn waarop
de wet van rechtswege eindigt, tenzij uit de heroverweging een andere beslissing komt. Zie verder 4.2.

247 Eijlander & Van Gestel 2006, p. 9.
248 De geselecteerde casus worden vermeld op KPMG 2017, p. 19 t/m 35 en beslaan zes sectoren, namelijk

verzekeraars, pensioenuitvoeringsorganisaties, zorgverzekeraars, levensmiddelenproducten, ziekenhuis en
fysiotherapeuten.

249 KPMG 2017, p. 11.
250 KPMG 2017, p. 13.
251 Irritatie wordt tevens als een proxy van regeldruk gehanteerd, zie 2.2.11.
252 Vergeer 2017. Dit onderzoek komt verder aan de orde in 2.2.11, 3.2.6, 3.2.7, 3.4.4 en 3.4.5.
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het Wetenschappelijk Instituut van het CDA in 2011 het rapport ‘De ontregelde samenle-
ving’, waarin wordt beschreven welke omstandigheden bijdragen aan bureaucratie. Er
worden twee typen regeldruk onderscheiden:

‘(…) objectieve en subjectieve regeldruk. Objectieve regeldruk is goedmeetbaar
en gaat over administratieve of bestuurlijke lasten. Subjectieve regeldruk gaat
over beleving, over de ervaren en gevoelde lastendruk en is derhalve moeilijker
meetbaar.’253

Opvallend aan deze definitie is dat de term ‘lastendruk’ wel wordt geïntroduceerd, maar
vervolgens niet wordt gedefinieerd.

Vooral in de laatste jaren is er meer aandacht voor regeldruk ontstaan in literatuur die
betrekking heeft op de zorg.254 Zo schreef Meurs in 2014 een essay over regeldruk voor het
Ministerie vanVolksgezondheid,Welzijn en Sport (hierna ‘VWS’). In dat essay steltMeurs
het volgende over de omschrijving van regeldruk:

‘Aan de ene kant gaat het over overmatige bureaucratie, aan de andere kant
gaat het om verplicht handelen die de regelgeving met zich meebrengt. Een
regelmatig terugkerende definitie luidt: regeldruk is de investering en inspan-
ning die burgers, instellingen en beroepsbeoefenaren moeten verrichten en de
vrijheidsbeperking die zij ondergaan om zich aan de regels te houden. Daarbij
worden administratieve lasten en nalevingskosten onderscheiden.’255

In deze omschrijving van regeldruk wijkt Meurs af van de hiervoor besproken meer alge-
mene definities en omschrijvingen van regeldruk, doordat zij haar omschrijving breder
trekt. Meurs legt een verband tussen regeldruk en bureaucratisch handelen. Datzelfde
wordt gedaan door zorgverzekeraar IZZ. In een rapport uit 2019 wordt ervaren regeldruk
gedefinieerd als:

‘de ervaren druk die voortkomt uit de stapeling van administratie, overbodige
bureaucratie en procedures die niet bijdragen aan het doel van inzicht in zorg
en verantwoording over daaraan besteed geld.’256

253 Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 2011, p. 34.
254 Zie over de aanpak van regeldruk in de zorg verder hoofdstuk 6.
255 Meurs 2014, p. 3.
256 IZZ 2019a, p. 2.
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Verschillende elementen uit de definitie van IZZ laten zien dat deze definitie volledig op
de zorg is toegespitst. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het element van inzicht in zorg
en verantwoording,wat voornamelijk in de relatie tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieders
speelt. Een ander element is de rol van procedures, die weliswaar niet uniek zijn voor de
zorg maar er wel een grote rol spelen.257 Ook in andere sectoren is sprake van toezicht dat
verband houdt met de uitgaven die in die sector worden gedaan, bijvoorbeeld door ver-
schillende inspecties. De andere elementen, stapeling van administratie en overbodige
bureaucratie, zijn juist elementen die in het algemeen gelden en ook buiten de zorg van
toepassing zijn.258

Tot slot wordt hier het onderzoek besproken dat Berghuis, Schimmel en Zuurbier in 2017
hebben uitgevoerd.Daar hebben zij getracht om in het kader van het programma ‘Merkbaar
minder regeldruk’ een begrippenkader te schetsen voor de aanpak van regeldruk in de
zorg.259 Daarbij besteden zij aandacht aan de verschillende synoniemen die in de literatuur
en parlementaire documenten in omloop zijn. Zoworden lastendruk en lasten als synonie-
men van regeldruk gehanteerd. Hetzelfde geldt voor gepercipieerde regeldruk, beleefde
regeldruk, ervaren lasten en beleefde lasten als synoniemen van ervaren regeldruk.260 Dit
kader is vervolgens overgenomen in diverse deelonderzoeken gericht op specifieke zorg-
sectoren.261 Berghuis, Schimmel enZuurbier hebben het volgende opgenomen over ervaren
regeldruk:

‘Ervaren regeldruk is de combinatie van de daadwerkelijke regels waar onder-
nemers aanmoeten voldoen (opgelegd door Rijksoverheid en derden) enerzijds
en anderzijds de beleving die zij hierbij hebben. Ervaren regeldruk valt uiteen
in drie factoren: directe- en indirecte kosten, werkbaarheid en gepercipieerd
nut. Kosten: directe- en indirecte kosten. Met indirecte kosten worden onder
andere het inhuren van externe adviseurs, het (gebrek aan) inlevingsvermogen
van ambtenaren en papierwerk bedoeld.Werkbaarheid: begrijpen van de regels,
het verloop van contactmet ambtenaren en de onderlinge samenwerking tussen
en binnen instanties. Dit betreft de zachte, meer subjectieve kant van regels.
Werkbaarheid staat in directe relatie met kosten. Wanneer de regelgeving
minder werkbaar is (ofwel: minder gemakkelijk uitvoerbaar), stijgen ook de
kosten voor diegene die aan de regel moet voldoen. Bijvoorbeeld doordat het

257 Ista e.a., TVZ – Verpleegkunde in praktijk en wetenschap 2020/1, p. 16, Bouman & Geuzinge, Skipr 2016/9-
10, p. 42-43.

258 Zie 2.2.11.
259 Zie 5.8 en 6.3.6.
260 Berghuis, Schimmel & Zuurbier 2017, p. 13-16.
261 Van Dongen, Rubbens & Deelen 2018.
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meer tijd kost om de juiste ambtenaar aan te spreken of omdat een externe
adviseur moet worden ingeschakeld. Gepercipieerd nut: de opbrengsten die
ondernemers verwachten door de regel, bestaande uit drie componenten: doel,
effectiviteit en persoonlijke winst- en ontwikkelkansen. Gebaseerd op Vergeer
(2017).’262

In hun definitie lijken weliswaar veel belangrijke elementen terug te komen die aan de
ervaring van regeldruk bijdragen, maar de omschrijving is (te) lang en alleen al daardoor
lastig hanteerbaar.263

2.2.10 Regeldruk als essentially contested concept

In de vorige paragraaf zijn verschillende definities en omschrijvingen van regeldruk
besproken die in de literatuur worden opgesteld. In hun onderzoek duiden Van Gestel en
Hertogh regeldruk aan als een containerbegrip, waar diverse definities onder kunnen
worden geschaard.264 De definitie van regeldruk lijkt inderdaad afhankelijk van de context
te wisselen, wat eraan bijdraagt dat er discussie blijft over hoe regeldruk nu precies moet
worden gedefinieerd. Die discussie bestaat niet zozeer uit auteurs die elkaars definitie of
omschrijving bekritiseren en elkaar van hun eigen definitie trachten te overtuigen. In plaats
daarvan wordt er steeds een nieuwe definitie of omschrijving voorgesteld. Daarbij valt op
dat er betrekkelijk veel overlap tussen de voorstellen zit, waarbij variatie regelmatig beperkt
blijft tot het gebruik van net andere bewoordingen. Zo wordt er zowel gesproken over
objectieve, feitelijke en potentiële regeldruk om op de objectieve kant van regeldruk te
wijzen. Om op de subjectieve kant van regeldruk te wijzen worden termen als ervaren,
beleefde en gepercipieerde regeldruk steeds op vergelijkbare wijze gebruikt.265 Als deze
termen al geen synoniemen genoemd kunnen worden, zijn het op zijn minst termen die
qua betekenis zeer dicht bij elkaar liggen. Een dergelijk concept, dat ongrijpbaar blijft en
waarover wetenschappelijke discussie aanhoudt, wordt wel een essentially contested concept
of een floating signifier genoemd.266 Beide begrippen zullen eerst kort worden geïntrodu-
ceerd, voordat wordt toegelicht waarom het concept regeldruk als zodanig wordt aange-
merkt.

262 Berghuis, Schimmel & Zuurbier 2017, p. 12.
263 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 108.
264 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 104.
265 Zie 2.2.12.
266 Bokhorst noemt legitimiteit een ‘essentially contested concept’ (Bokhorst 2014, p. 18), de WRR noemt

voorbeelden vandergelijke begrippen (WRR2006a, p. 24) enTrompmerkt het begrip competenties aanmerkt
als zowel een ‘essentially contested concept’ als een ‘floating signifier’ (Tromp 2016, p. 15-18).

84

6IKIPHVYO MR LIX SRHIV[MNW



Met de term essentially contested conceptwordt verwezen naar een concept dat door Gallie
werd ontwikkeld als analysekader voor complexe concepten. In hun artikel over het analy-
sekader benoemen Collier, Hidalgo en Macioceanu zeven criteria die door Gallie werden
ontwikkeld om te bepalen of een concept als contested kan worden aangemerkt:

‘The criteria are identified throughout his essay with Roman numerals: (I) their
appraisive character, (II) internal complexity, (III) diverse describability, (IV)
openness, (V) reciprocal recognition of their contested character among con-
tending parties, (VI) an original exemplar that anchors conceptual meaning,
and (VII) progressive competition, throughwhich greater coherence of concep-
tual usage can be achieved.’267

Het concept regeldruk voldoet overwegend aan deze criteria. Zo is regeldruk een term die
wordt gebruikt om een ervaring in te schatten (I) en is regeldruk een complex concept met
meerdere dimensies (II). Het concept wordt op meerdere manieren beschreven en gedefi-
nieerd (III) en meerdere onderzoeken starten met de vaststelling dat regeldruk lastig exact
te definiëren is (IV). In de conceptuele ontwikkeling van regeldruk is een ontwikkeling
zichtbaar van een kwantitatieve naar een kwalitatieve benadering, waarbij de individuele
ervaring van regeldruk steeds meer centraal komt te staan (VII). Tot slot valt het te
betwijfelen of er een betekenis van regeldruk bestaat die de betekenis kan verankeren (VI).
Collier, Hidalgo en Macioceanu stellen dat als een concept (deels) aan de criteria voldoet,
hier in de discussie over de betekenis van het concept rekeningmeemoetworden gehouden.
Dat houdt onder meer in dat al te nadrukkelijke standpunten over de betekenis van een
concept vermeden moeten worden.268 Van der Burg besteedt in een artikel aandacht aan
de vraag of ‘recht’ als een essentially contested concept kan worden aangemerkt, een vraag
die hij bevestigend beantwoordt. Tegelijkertijd concludeert hij dat de vraag of een concept
als essentially contested concept moet worden aangemerkt, wellicht steeds een onderwerp
van debat zal blijven.269 Dat gaat waarschijnlijk ook voor regeldruk op.

De tweede term, floating signifier, verwijst naar concepten die hun betekenis verkrijgen in
de contextwaarin ze gebruiktworden.270 Voorbeelden van concepten die als floating signifier
worden aangemerkt zijn nepnieuws271, GIFs272 en global governance.273 Scholtes omschrijft

267 Collier, Hidalgo & Maciuceanu, Journal of Political Ideologies, 2006 (11)3, p. 212.
268 Collier, Hidalgo & Maciuceanu, Journal of Political Ideologies, 2006 (11)3, p. 233-235.
269 Van der Burg, Jurisprudence 2017 (8)2, p. 230-256.
270 Tromp 2016, p. 16.
271 Farkas & Schou, Javnost – The Public 2018 (25)3, p. 298-314.
272 Gradinaru, Sign Systems Studies 2018 (46) 2/3, p. 294-318.
273 Hofferberth, Millenium: Journal of International Studies 2015 (43)2, p. 598-617.
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een floating signifier als ‘een begrip dat zo veelzijdig is dat het kwalitatief, wat betreft zeg-
gingskracht, ten onder gaat aan enorme kwantiteit.’274 Het gevaar dat door Scholtes wordt
gesignaleerd hoeft zich niet te voltrekken. Zoals hieronder ten aanzien van regeldrukwordt
betoogd, kan een concept van betekenis veranderen zodra het wordt gebruikt in verschil-
lende situaties, zonder dat de zeggingskracht volledig verloren gaat.

Waarom zijn deze twee aanduidingen van regeldruk nu relevant? Regeldruk is een complex
enmultidimensionaal begrip, dat door verscheidene auteurs als een containerbegrip wordt
aangeduid.275 Over de betekenis van het concept regeldruk wordt in de literatuur in diverse
academische disciplines steeds een nieuw voorstel gedaan, zonder dat men dichter bij een
algemeen geaccepteerde definitie lijkt te komen.276 Als regeldruk een essentially contested
concept of floating signifier is, laten die aanduidingen al zien dat eensgezindheid over de
definitie niet haalbaar is en ook niet het doel van de discussie is of hoeft te zijn. Daarmee
wordt duidelijk dat het weinig nut heeft om te blijven zoeken naar een nieuwe definitie,
althans als het doel is om te komen tot een algemeen geaccepteerde definitie. Een nieuwe
definitie zal steeds alleen maar aan de discussie kunnen worden toegevoegd. In plaats van
het zoeken naar een nieuwe definitie kan worden geïnventariseerd welke proxy’s van
regeldruk in de literatuur worden gehanteerd.277 Voorts kan het begrip regeldruk uiteen
worden gerafeld in verschillende factoren die er samen in onderling verband aan bijdra-
gen.278

2.2.11 Proxy’s voor regeldruk

In 2.2.9 zijn definities en omschrijvingen van regeldruk besproken. Vervolgens is in 2.2.10
uitgelegd waarom regeldruk hier wordt aangeduid als een essentially contested concept.
Van een essentially contested concept als regeldruk bestaat geen allesomvattende definitie,
waardoor het concept afhankelijk van de besproken context kan veranderen. Die grilligheid
kan zorgen voor onduidelijkheid in empirisch onderzoek, doordat het fenomeen regeldruk
bij respondenten niet als vanzelf duidelijk is. Als dan bijvoorbeeld wordt gevraagd naar
de ervaring van regeldruk, kan deze vraag door elke respondent steeds op een andere
manier worden opgevat. Om zulke onduidelijkheid te voorkomen en ervoor te zorgen dat
respondenten van een empirisch onderzoek een vergelijkbare betekenis hanteren, maken

274 Scholtes 2012.
275 Zoals De Weerd & Van Bergen 2017, p. 1 en Van Gestel, RegelMaat 2011, p. 11.
276 Huisman 2018, p. 124-125, Meurs 2014, p. 3-5, Voermans 2013, p. 110-114, Twist & Van der Steen 2008,

p. 14-15, Bokhorst & Van Ommeren, NJB 2007/635, p. 682-686.
277 Zie 2.2.11.
278 Zie hoofdstuk 3.
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onderzoekers in empirisch onderzoek wel gebruik van een zogenoemde proxy.279 Dat kan
een omschrijving of definitie van regeldruk zijn, maar ook een term die qua betekenis
dicht in de buurt ligt.280 Statistici Upton en Cook definiëren een proxy als ‘a measurable
variable that is used in place of a variable that cannot be measured.’281 Het gaat erom dat
de proxy het onderzoek naar het meer onduidelijke concept mogelijk maakt.282 Er zijn
verschillende termen die in het dagelijks spraakgebruik als een synoniem van regeldruk
worden gehanteerd. Dat zijn veelal geen synoniemen, maar nauw gerelateerde termen of
proxy’s. De proxy’s van regeldruk bestaan deels uit statische, meetbare feiten en deels uit
proxy’s die veel lastiger objectief in kaart te brengen zijn. Die laatste categorie proxy’s
bestaan elk uit verschillende factoren die bijdragen aan de ervaring van regeldruk.283 De
factoren die bijdragen aan regeldruk, en die (impliciet) uit de proxy’s en hun toepassing
kunnen worden afgeleid, staan centraal in hoofdstuk 3. In deze paragraaf zullen de proxy’s
van regeldruk worden besproken, waarbij de nadruk ligt op hun betekenis.

Administratieve lasten
Er is discussie mogelijk over de vraag of de term administratieve lasten een proxy voor
regeldruk is. Administratieve lasten voldoen aan de hiervoor besproken definitie van een
proxy: het gaat om een meetbaar concept dat een concept vervangt dat niet of moeilijker
meetbaar is. Tevens is het duidelijk dat de term administratieve lasten veel wordt gebruikt
in relatie tot het concept regeldruk. Dat gebeurt in de literatuur over regeldruk,maar vooral
in beleidsdocumenten en Kamerstukken. In het kader van het rijksbrede beleid gericht op
de aanpak van regeldruk is het zogeheten ‘standaardkostenmodel’ ontwikkeld om admi-
nistratieve lasten te meten.284 Daarbij is de definitie van administratieve lasten steeds aan-
gepast:

279 Bouterse & Pattyn, Beleidsonderzoek Online maart 2018, p. 3-5, Eggink e.a. 2018, p. 179, Hashimzade,
Myles & Black 2017, Meurs 2014, p. 12, De Bruijn 2008, p. 11, Algemene Rekenkamer 2005, p. 36.

280 Babbie 2018, p. 124-128, Upton & Cook 2014, Lewis-Beck, Bryman & Futing Liao 2004.
281 Upton & Cook 2014.
282 Hier wordt niet de betekenis van een proxy in de ICT bedoeld, waar een proxy verwijst naar een ‘hulppro-

gramma dat ter beveiliging op een aparte computer (de proxyserver) protocollen afhandelt, zodat het echte
programma niet toegankelijk is via een netwerk’ (‘proxy’, vandale.nl 2021).

283 Hoofdstuk 3 is volledig gewijd aan de bespreking van die factoren.
284 Zie 2.2.12 en hoofdstuk 5.
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Definitie administratieve lastenJaartal
‘de kosten voor het bedrijfsleven om te voldoen aan informatieverplichtingen
voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid.’285

2003

‘Administratieve lasten zijn de kosten voor het bedrijfsleven om te voldoen aan
informatieverplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de over-
heid.’286

2008

‘de kosten om te voldoen aan informatieverplichtingen die voortvloeien uit
regelgeving van de overheid. Het gaat hierbij zowel om het nakomen van ver-
plichtingen als het uitoefenen van rechten.’287

2014

In 2018 werd het model herzien. Bij die herziening werd het standaardkostenmodel aan-
gepast en werd nieuwe terminologie geïntroduceerd, waarbij administratieve lasten zijn
vervangen door regeldrukkosten:

‘Alle investeringen en inspanningen – uitgezonderd financiële lasten – bedrijven,
burgers of professionals moeten doen en verrichten – uitgedrukt in euro’s – om
te voldoen aan verplichtingen uit wet- en regelgeving afkomstig van de Rijks-
overheid.’288

2018

De nieuwe terminologie is vervolgens beperkt doorgevoerd in beleidsdocumenten, waar
zowel de term administratieve lasten als regeldruk in gebruik zijn gebleven.289 Hierdoor
kan de waarde van de nieuwe termen regeldrukeffecten en regeldrukkosten worden
betwijfeld. De term administratieve lasten is immers goed ingeburgerd als proxy voor
regeldruk. En voor zowel administratieve lasten als regeldrukkosten geldt dat deze termen
slechts een beperkte weergave van regeldruk bieden, waarbij de nadruk ligt op de kwanti-
tatieve aspecten.290

Feitelijke bureaucratie
Kuiper e.a. hebben een onderzoek uitgevoerd naar het passend onderwijs op scholen in
het po, vo en speciaal onderwijs. In hun rapport schrijven ze dat ‘beleefde of ervaren
bureaucratie ook wel wordt aangeduid als regeldruk’.291 Vervolgens benoemen zij dat

285 Interdepartementale Projectdirectie Administratieve Lasten 2003, p. 9.
286 Regiegroep regeldruk 2008, p. 10.
287 KCWJ 2014, p. 19.
288 Sevat & Streefkerk 2018, p. 8.
289 Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de programmabrief ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018-

2021’ (Kamerstukken II 2017/18, 32 637, nr. 314).
290 Zie hierover verder 2.2.12.
291 Kuiper e.a. 2015, p. 14.
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regeldruk een objectieve en een subjectieve kant heeft. Die objectieve kant staat centraal
in de nulmeting, die is gericht op het operationaliseren van feitelijke bureaucratie.292 Feite-
lijke bureaucratie wordt gedefinieerd als ‘de overheadkosten die organisaties maken bij de
uitvoering van hun taken’, waarbij het bij overhead gaat om ‘alle indirecte kosten die
organisaties maken ten behoeve van de ondersteuning van leerlingen’.293 Die indirecte
kosten bestaan uit kosten die niet direct aan zorg en ondersteuning voor leerlingen kunnen
worden toegerekend. Feitelijke bureaucratie kanwordenweergegeven door het berekenen
van de kosten of de tijd die aan verschillende taken wordt besteed.294 Het doel van de nul-
meting was om in kaart te brengen hoe de kosten die verband houden met het passend
onderwijs verdeeld waren over het primaire en secundaire proces. Vanwege praktische
beperkingen van het onderzoek bracht het onderzoek feitelijke bureaucratie slechts
gedeeltelijk in kaart.295 Daardoor biedt het onderzoek slechts een beperkt beeld van de
objectieve kant van bureaucratie. Los van deze uitkomst vertoont het weergeven van
bureaucratie door het berekenen van overheadkosten overeenkomsten met het beperkte
beeld dat administratieve lasten van regeldruk bieden. Overheadkosten zijnwel eenmanier
om feitelijke bureaucratie in kaart te brengen, maar ze omvatten bureaucratie niet volledig.

Beleefde (of ervaren) bureaucratie
Beleefde of ervaren bureaucratie wordt als proxy voor regeldruk gebruikt in een aantal
onderzoeken die zijn gericht op het onderwijs. Het gaat om het onderzoek van Klaster uit
2012, het onderzoek van Kuiper e.a. uit 2015 en het onderzoek van Ledoux en Waslander
uit 2020. Het onderzoek van Klaster betrof een nadere analyse van de onderzoeksgegevens
van een internationaal vergelijkend surveyonderzoek naar beleefde bureaucratie bij leraren
en een veldonderzoek met focusgroepen.296 Het centrale concept beleefde bureaucratie is
doorKlaster geoperationaliseerd in drie componenten, teweten: registratie en administratie,
bemoeienis vanuit de overheid en bemoeienis vanuit hetmanagement.297 In haar onderzoek

292 Kuiper e.a. 2015, p. 21-22.
293 Kuiper e.a. 2015, p. 12-13, 120.
294 Kuiper e.a. 2015, p. 12.
295 De feitelijke bureaucratie is uitsluitend berekend voor samenwerkingsverbanden van scholen. Dit heeft te

maken met een beperking in de onderzoeksopzet: de nulmeting over 2013 is in 2014 uitgevoerd aan de
hand van een documentenanalyse, waardoor geen representatieve uitspraken konden worden gedaan over
de hoogte van de overheadkosten. Op basis van 17 van de 35 onderzochte scholen concludeerden de
onderzoekers voorzichtig dat de feitelijke bureaucratie over 2013 10 tot 25 procent van de totale uitgaven
bedroeg. Bij veel samenwerkingsverbanden bleek het achteraf verkrijgen van voldoende gegevens voor een
nulmeting niet mogelijk (Kuiper e.a. 2015, p. 17, 21).

296 Hierbij heeft Klaster rekening gehouden met de diverse methodologische kanttekeningen die bij het oor-
spronkelijke onderzoek te maken waren. Zo varieerde de respons per land en per onderwijstype (po/vo)
behoorlijk, waren de exacte vragen niet volledig duidelijk en werden de respondenten naar subjectieve
oordelen gevraagd wat het vergelijken van antwoorden bemoeilijkt (Klaster 2012, p. 16).

297 Klaster 2012, p. 11-13, 86.
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legt Klaster een verband tussen beleefde bureaucratie en beleefde regeldruk, daarover
schrijft zij het volgende:

‘Bij beleefde regeldruk gaat het om overheids- en instellingsregels die leraren
als “irritant” ervaren.Hieronder kunnen ook registratie en administratie vallen.
Andere aspecten die wel deel uitmaken van beleefde bureaucratie vallen echter
niet onder de noemer beleefde regeldruk, zoals toezicht en verantwoording,
relatie tot het management en onderbuikgevoelens. Deze aspecten kwamen
wel in kwalitatieve onderzoeken en het veldonderzoek dat inHoofdstuk 6wordt
besproken. Beleefde regeldruk is hiermee een onderdeel van beleefde bureau-
cratie.’298

Met de door haar gebruikte proxy gaat Klaster voorbij aan de constatering dat de aspecten
die zij benoemt als verschillen tussen regeldruk en bureaucratie, ook te herleiden zijn tot
regelgeving. Zo is het toezicht door de Inspectie geregeld in de Wot en zijn veel van de
interne regels over verantwoording hiervan een uitwerking. Hetzelfde kan gesteld worden
over de relatie van de leraren tot het management, waarvan de structuur is geregeld in de
WPO en die wordt uitgewerkt in interne schoolregels.299 Voorts geldt ook voor de door
Klaster genoemde onderbuikgevoelens van leraren dat deze, in ieder geval deels, te maken
hebben met hoe de leraren de wetgeving opvatten en uitvoeren.300

Naast Klaster gebruiken ook Kuiper e.a. beleefde en ervaren bureaucratie als proxy voor
regeldruk. Kuiper e.a. zetten feitelijke bureaucratie tegenover de door hen als synoniemen
aangeduide beleefde en ervaren bureaucratie.301 Vervolgens benoemen zij opmerkelijk
genoeg regeldruk als synoniem voor beleefde bureaucratie, waarbij beleefde bureaucratie
(net als regeldruk) een objectieve en een subjectieve component kent.302 Subjectieve
regeldruk is volgensKuiper e.a. een indicator voor ‘onnodige en disfunctionele bureaucra-
tie’. Tegelijkertijd merken ze op dat andere onderzoeken beleefde bureaucratie wel aandui-
den als regeldruk of irritante regels. De operationalisatie van Kuiper e.a. lijkt hierdoor
sterk op een cirkelredenering en biedt een illustratie van de aanduiding van regeldruk als
een essentially contested concept.303

298 Klaster 2012, p. 12.
299 Zie bijv. art. 29, 31a, 32, 33, 33a, 34 WPO (Stb. 1981, 468).
300 Zie 2.3.13.
301 Kuiper e.a. 2015.
302 Zie 2.2.12 en 2.3.8 over de objectieve en subjectieve dimensie van regeldruk.
303 Zie 2.2.10.
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In hun evaluatie van deWet passend onderwijs noemenLedoux enWaslander bureaucratie
als een van de knelpunten van die wet. Bureaucratie is volgens hen een organisatorisch
probleem.304 Ze beschrijven bureaucratie als een ervaring van scholen die ontstaat door
‘veel ingewikkelde, onvoldoende op elkaar afgestemde regels.’305 Uit het onderzoek volgen
verschillende oorzaken voor de bureaucratie die door scholen wordt ervaren. Over die
oorzaken schrijven zij:

‘In scholen komen verschillende deelaspecten van onderwijsondersteuning bij
elkaar. Of het nu gaat om het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel,
om eigen schoolinterne afspraken over dossiervorming, om afstemming met
jeugdhulp, het aanvragen van onderwijszorgarrangementen of het aanvragen
van extra onderwijsondersteuning bij het samenwerkingsverband; voor scholen
valt het allemaal onder de noemer “bureaucratie door passend onderwijs”. Het
gaat dus ommeer dan toewijzingsprocedures van het samenwerkingsverband.’

en

‘De bureaucratie die scholen ervaren komt niet alleen door het samenwerkings-
verband of het eigen schoolbestuur,maar ook door de inspectie, leerplichtamb-
tenaren, wijkteams en gemeenten. Die ervaringen worden bij elkaar opgeteld
enworden vervolgens samen ophet conto van passend onderwijs geschreven.’306

Uit de citaten volgen verschillende aspecten die samen bijdragen aan bureaucratie, zoals
de administratieve verplichtingen die ontstaan, de vele betrokken actoren en het belang
van ondersteuning. Tevens laten ze zien dat bureaucratie wordt veroorzaakt door regelge-
ving van verschillende oorsprong. De term bureaucratie is wellicht wat bekender dan
regeldruk en in die zin geschikt als proxy. Tegelijkertijd laat de operationalisatie vanKuiper
e.a. zien dat bureaucratie en regeldruk sterk overlappen, waardoor die verduidelijking
wordt beperkt.

Red tape307

Red tape kan letterlijk vertaald worden met bureaucratie, alhoewel de term ook terugkomt
als vertaling voor de term regeldruk.308 In de Engelstalige en bestuurskundige literatuur is
red tape een veelvoorkomende aanduiding voor het fenomeendat inNederland bekendstaat

304 Ledoux & Waslander 2020, p. 12.
305 Ledoux & Waslander 2020, p. 53.
306 Ledoux & Waslander 2020, p. 91 en 92.
307 Deze bespreking van het begrip red tape komt deels terug in Blesgraaf 2020, p. 316-318.
308 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 63-69.
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als regeldruk, die daar een goede verduidelijking biedt. Kaufman publiceerde in 1977 over
het concept red tape, waarin hij het concept echter niet definieerde. In plaats daarvan
verklaarde hij het concept red tape als een noodzakelijk ingrediënt voor mededogen en
bescherming van de zwakkeren in de samenleving.309 Bozeman ontwikkelde in 1993 een
definitie van red tape: ‘rules, regulations and procedures that entail a compliance burden
but do not achieve the functional objectives of the organization’.310 Die definitie wordt nog
steeds regelmatig geciteerd.311 Red tapewordt vaak met een negatieve connotatie gebruikt,
maar het kan ook positieve effecten op een publieke organisatie hebben. De afgelopen
jaren heeft DeHart-Davis veel aandacht besteed aan red tape. Zij beschrijft dat de negatieve
connotatie overheerst in de literatuur over red tape. Dat komt niet alleen door de (poten-
tiële) negatieve effecten op maatschappelijke actoren, maar vooral omdat dit fenomeen
publieke middelen kost.312 In een artikel uit 2009 zette zij green tape tegenover red tape.
Waar het bij red tape gaat om ineffectieve regels, verwijst green tape naar de effectieve
regels binnen een organisatie. Hierbij staat juist het perspectief van de individu centraal,
in plaats van het perspectief van de organisatie.313 DeHart-Davis pleit ervoor dat in
onderzoek naar green tape de nadrukwordt gelegd op hoe effectieve regels gemaakt kunnen
worden.Daarvoormoeten drie perspectievenworden gecombineerd.Vanuit het perspectief
van de organisatie zijn regels nodig voor het voortbestaan van de organisatie en als voor-
waarde voor rationele beslissingen.Het perspectief van de individuele street level bureaucrat
laat zien hoe de interne regelgeving van de organisatie wordt ervaren en hoe deze regels
de relatie met de organisatie beïnvloeden. Tot slot laat het gedragsperspectief zien hoe
door maatschappelijke actoren op regels wordt gereageerd. Door deze perspectieven te
combineren kunnen effectieve regels worden gecreëerd, waar niet alleen de organisatie
voordelen van ervaart.314 Green tape bestaat uit goede regels die worden nageleefd. Zulke
regels zijn schriftelijk, logisch, worden consequent toegepast, bieden controle en worden
begrepen.315 In zijn boek over het voorkomen van red tape, met de nadruk op het Verenigd
Koninkrijk, introduceert Ellison de term unregulation, waarmee hij verwijst naar:

‘“Unregulation” therefore seemed a better word to use in this chapter and,
although inelegant, it sofar carries little baggage. It is intended to describe

309 Kaufman 1977.
310 Bozeman, Journal of Public Administration Research and Theory 1993/3, p. 273–304.
311 Groeneveld & Van der Voet 2018, DeHart-Davis 2017, p. 26-27, DeHart-Davis, Davis & Mohr, Journal of

Public Administration Research and Theory 2014 (25)3, p. 851-852, Pandey & Kingsley, Journal of Public
Administration Research and Theory 2000 (10) 4, p. 779-800.

312 DeHart-Davis 2017, p. 16-17.
313 DeHart-Davis, Public Administration Review 2009 (69)5, p. 901-910.
314 DeHart-Davis 2017, p. 1-20, 135-144.
315 DeHart-Davis 2017, p. 105-133, DeHart-Davis, Journal of Public Administration Research and Theory

2008/19, p. 361-384.
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efforts around the globe to remove the burden of regulation as a general policy,
and this chapter describes an imperfect history of such attempts.’316

Ondanks deze termgaat de beschrijving vanElison over dewijzewaaropwet- en regelgeving
in het Verenigd Koninkrijk tot stand komt en de maatregelen die zijn genomen om de
hoeveelheid regelgeving te verminderen, waarbij red tape de gebruikelijke term is. Ellison
benadrukt dat regelgeving noodzakelijk is, maar stelt tegelijkertijd dat veel landen beleid
kennen gericht op het verminderen van de hoeveelheid regels (wat hij aanduidt als deregu-
lation) vanwege de bestaande en toenemende overregulation.317

Irritatie
Net als beleefde of ervaren bureaucratie wordt ook de proxy irritatie in een tweetal
onderzoeken gebruikt. De term irritatie ismeer gebruikelijk in het dagelijks spraakgebruik
en biedt daardoor in de praktijk een verduidelijking van de term regeldruk. Irritatie is geen
synoniem van regeldruk, nu irritatie veel meer mogelijke oorzaken kent dan alleen regel-
geving. Het eerste onderzoek waarin de proxy irritatie wordt gehanteerd is het onderzoek
van Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen en Reussing. In dat onderzoek staat de
subjectieve component van regeldruk centraal, die wordt aangeduid met de proxy last of
irritatie. Daarbij gaat het specifiek om de last of irritatie die ‘normadressaten in het nale-
vingsproces [van een open norm, MEB] beleven’.318 Het onderzoek is gericht op het iden-
tificeren van factoren die aan de kosten of irritatie bijdragen, waarbij naar drie casus wordt
gekeken: de gezondheidszorg, het hoger onderwijs en bedrijfsinterne milieuzorg. Daarbij
hebben de onderzoekers als startpunt condities gehanteerd die volgens internationale
literatuur de naleving van regelgeving beïnvloeden.Het gaat omde kenmerken vannormen,
van de normadressaat, van de sector en van externe organisaties (toezichthoudende en
certificerende/accrediterende organisaties) die invloed uitoefenen op de naleving van
regelgeving.319

Het tweede onderzoek dat de proxy irritatie gebruikt is het onderzoek van Van Kuijk e.a.
naar de beleving van regeldruk in het onderwijs.320 Het bijzondere aan dat onderzoek is
dat hierin verschillende onderwijssectoren worden onderscheiden en dat, uit de ruim
twintig regels die per onderwijssector zijn voorgelegd, de meest irritante regels zijn gese-
lecteerd. De twee meest irritante regels in het po betreffen regels over de doorverwijzings-
procedure van leerlingen naar het speciaal onderwijs en over de werktijdenregistratie en

316 Ellison 2018, p. 281.
317 Ellison 2018, p. 1-55, 280-349.
318 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 19. Zie over het instrument open norm 4.4.
319 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005.
320 Van Kuijk e.a. 2008.
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vastgestelde werktijden. In het vo komt de regelgeving over de handhaving van de 1040
urennorm, de zogenoemde onderwijstijd, als irritantste regel naar voren.321 Voor het mbo
gaan de meest irritante regels over het competentiegericht onderwijs en over de manier
waarop toetsing en toetsen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) moeten worden
geregeld.322 VanKuijk e.a. hebbende respondenten ook gevraagdnaar factoren die bijdragen
aan die irritatie en naar suggesties voor oplossingsrichtingen. Het rapport bevat een statis-
tische analyse van het surveyonderzoek, waarbij de regels onder meer zijn gerangschikt
op basis van de mate van irritatie, het ervaren nut en de frequentie waarmee leraren met
de regel te maken hebben.323

Ervaren regeldruk
In verschillende publicaties duikt de term ‘ervaren regeldruk’ op. De publicaties die zich
beperken tot een definitie van (ervaren) regeldruk zijn in 2.2.9 al aan de orde geweest.
Semantisch duidt de term ‘ervaren regeldruk’ simpelweg op regeldruk die wordt ervaren.
De toevoeging van het woord ‘ervaren’ lijkt in eerste instantie een verduidelijking, maar
levert in feite meer vragen dan duidelijkheid op. Bijvoorbeeld de vraag of er ook regeldruk
bestaat die niet wordt ervaren enwat zulke regeldruk dan zou inhouden. Deze onduidelijk-
heid sluit opnieuw aan bij de karakterisering van regeldruk als een essentially contested
concept.324 In een aantal empirische onderzoeken wordt ervaren regeldruk als een proxy
voor regeldruk gebruikt. Veelal blijkt uit de toelichting dat het de bedoeling is om de
regeldruk die wordt ervaren te benadrukken, in plaats van de regeldruk die objectief kan
worden gemeten.

In haar onderzoek over regeldruk die door ondernemers wordt ervaren, gebruikt Vergeer
de termen regeldruk en ervaren regeldruk als synoniemen. Ze heeft onderzocht wat
ondernemers onder regeldruk verstaan en hoe die definities zich verhouden tot de definitie
die door de overheid wordt gehanteerd.325 Haar conclusie is dat regeldruk volgens onder-
nemers wordt beïnvloed door verschillende factoren, waarvan er drie als het belangrijkst
worden aangemerkt. Deze factoren zijn de kosten, de werkbaarheid en het gepercipieerde
nut van regels.326 Naast deze drie factoren kan de proportionaliteit van wet- en regelgeving
bijdragen aan de ervaren regeldruk. Proportionaliteit verwijst naar hoe eerlijk een regel

321 Zie over het wetgevingsproces van de wet waarin de urennorm werd vastgelegd (Wet modernisering en
vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs (Stb. 2015, 148)) en de rol
van regeldruk in dat proces vormt, Tromp 2022.

322 Van Kuijk e.a. 2008, p. 24-62.
323 Van Kuijk e.a. 2008, p. 24, 25, 44, 45, 56, 57.
324 Zie hierover 2.2.11.
325 Vergeer 2017, p. XVIII-XX.
326 Vergeer 2017, p. 198-199.
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in de ervaring van ondernemers is. Het draait bij proportionaliteit om een combinatie van
en interactie tussen de drie voorgaande factoren.327 Dit omschrijft zij als volgt:

‘Extra inspanningen door regels, blijken voor ondernemers namelijk niet
automatisch tot een hogere regeldruk te leiden. Pas wanneer regels als buiten-
proportioneel of oneerlijk worden ervaren, veroorzaakt dit een gevoel van
regeldruk. Ondernemers plaatsen de door hen verwachte opbrengsten (het
gepercipieerd nut) tegenover de inspanningen die daar in hun ogen voor
gevraagdworden (de factorenwerkbaarheid en kosten) enmaken een afweging:
is het gevraagde proportioneel? Staan de gevraagde inspanningen in verhouding
tot de te verwachten opbrengsten?’328

Een ander onderzoek dat ervaren regeldruk als proxy gebruikt, is het onderzoek van Van
Dongen, Rubbens en Deelen, dat is gericht op de zorg. Ervaren regeldruk wordt
omschreven als ‘de combinatie van daadwerkelijke regels waar ondernemers aan moeten
voldoen (opgelegd door Rijksoverheid en derden) enerzijds en anderzijds de beleving die
zij hierbij hebben’.329 Voorts maken Van der Vegt, Ehrismann en Van der Burg, in hun
onderzoek gericht op het hoger onderwijs, onderscheid tussen feitelijke en ervaren regel-
druk. Feitelijke regeldruk verwijst naar ‘de kosten die gemaakt worden door een organisatie
om te voldoen aan informatieverplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving’.330

Ervaren regeldruk betreft in hun onderzoek ‘de lasten (of druk, irritatie) diemensen binnen
een organisatie ervaren ten gevolge van (veronderstelde) wet- en regelgeving’.331 Op basis
van de definities lijken Van der Vegt, Ehrismann en Van der Burg in hun onderzoek de
proxy’s ervaren regeldruk en de eerdergenoemde proxy irritatie te combineren. Voorts
hanteert Tromp de proxy ervaren regeldruk in haar analyse van de Wet BIO en de Wet
modernisering onderwijstijd vo.332 Zij sluit in haar onderzoek aan bij de wijze waarop
Donker van Heel e.a. gepercipieerde regeldruk hebben geoperationaliseerd. Tromp werkt
uit dat ervaren regeldruk kan worden veroorzaakt door het wetgevingsproces, de vorm,
de inhoud, de uitvoering en de capaciteit van regelgeving of door de samenloopmet andere
regelingen.333

327 Deze factoren komen terug in hoofdstuk 3.
328 Vergeer 2017, p. 202.
329 Van Dongen, Rubbens & Deelen 2018, p. 8 verwijzen naar Berghuis, Schimmel & Zuurbier 2017.
330 Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019, p. 11.
331 Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019.
332 Stb. 2004, 344 en Stb. 2015, 148, Tromp 2022, p. 9-11.
333 Tromp 2022 en Tromp 2019, p. 109-110.
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Functionele/niet-functionele regels
In 2018 hebben Van de Bovenkamp e.a. een onderzoek uitgevoerd in het kader van het
programma ‘Waardigheid en trots’, dat zich richt op regeldruk in de verpleeghuiszorg.334

In dit onderzoek komt de term regeldruk voor, maar meer als een abstract probleem.
Regeldruk doet zich voor als er te veel regels zijn, regels elkaar tegenspreken of onduidelijk
zijn of als de regels niet bijdragen aan het doel van een organisatie. In het onderzoek wordt
onderscheid gemaakt tussen functionele en niet-functionele regels, waarbij niet-functionele
regels worden gebruikt als proxy voor regeldruk. Of er sprake is van functionaliteit van
een regel wordt beoordeeld op basis van de bijdrage aan het doel van de onderzochte
organisatie(s), namelijk het leveren van goede kwaliteit van ouderenzorg. Het is maar de
vraag in hoeverre de functionaliteit van regelgeving een verduidelijking van regeldruk
biedt, nu de onderzoekers opmerken dat de functionaliteit van een regel per persoon, tijd
en plaats verschillend kan zijn.335

Werkdruk
In het dagelijks spraakgebruik wordt regeldruk in toenemende mate gelijkgesteld met
werkdruk, zoals bijvoorbeeld zichtbaar is in diverse krantenartikelen.336 Tevens volgt de
gelijkstelling van regeldruk en werkdruk uit de discoursanalyse van Klarenbeek e.a., die
zij verrichten op basis van onderzoek in een aantal onderwijsinstellingen uit verschillende
onderwijssectoren.337 Klarenbeek e.a. concluderen dat regeldruk, ondanks de spraakver-
warring over het begrip, vaak te maken heeft met regels die werkdruk veroorzaken.338

Moore e.a. signaleren dat de relatie tussen regeldruk en werkdruk soms wordt benoemd,
maar dat de uitwerking meer aandacht behoeft.339 Hoewel werkdruk en regeldruk zeker
met elkaar samenhangen, zijn het twee verschillende begrippen. Werkdruk kan als een
proxy van regeldruk worden aangemerkt. De betekenis van werkdruk is duidelijker, zoals
blijkt uit de algemeen geaccepteerde definitie die in de literatuur is te vinden. Er wordt
regelmatig verwezen naar de zogeheten ‘Multidisciplinaire richtlijn Werkdruk’, opgesteld
door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.340 Hierin wordt
werkdruk als volgt omschreven:

‘Als de balans tussen de hoeveelheidwerk (werkbelasting) en de tijdwaarbinnen
dat werk af moet zijn het draagvermogen van de werknemer (belastbaarheid)

334 Zie hierover hoofdstuk 6.
335 Van de Bovenkamp e.a. 2018, p. 11.
336 Vissers, Trouw 16 januari 2018, Heijnen & Van Veen, Illuster maart 2018.
337 Klarenbeek e.a. 2015, p. 4, 18.
338 Klarenbeek e.a. 2015, p. 18.
339 Moore e.a. 2021, p. 2.
340 Onder andere in Onderwijsraad 2016, p. 22.
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te boven gaat, is er sprake van werkdruk. Vooral in combinatie met beperkte
regelmogelijkheden en het ontbreken van voldoende steun door collega’s en
leidinggevende omaan de gestelde eisen te voldoen, vormtwerkdruk een risico
voor de gezondheid van werknemers.’341

In een uitgebreide literatuurstudie vanTNOuit 2012, waar regelmatig naarwordt verwezen,
hebben Wiezer e.a. werkdruk omschreven als ‘een situatie waarin er een disbalans is ont-
staan tussen de eisen van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om het goed
uit te voeren’.342 Uit het onderzoek blijkt dat het bestaan van werkdruk in de meeste
gevallen een probleem oplevert.343 Gerelateerd aan dit onderzoek is het onderzoek naar
werkstress van Schelvis uit 2017. Werkstress verwijst naar stressgerelateerde klachten die
door het werk worden veroorzaakt. Daarin heeft zij gekeken naar manieren om werkstress
van leraren en docenten te verminderen vanuit een individueel- en organisatieperspectief.
Tevens heeft zij diverse manieren onderzocht om interventies gericht op het verminderen
van werkstress te verbeteren.344 Uit het voorgaande volgt dat werkdruk te maken heeft met
een disbalans tussen de eisen die het werk stelt, de werkcontext en mogelijkheden van de
werknemer om hiermee om te gaan. Duidelijk is dat de vraag of werkdruk aanwezig is,
wordt beïnvloed door de geldende wet- en regelgeving en de daaruit voor de werknemer
voortvloeiende verplichtingen.

Het is dus duidelijk dat werkdruk en regeldruk twee verschillende, maar gerelateerde
begrippen zijn. De verwarring in het dagelijks spraakgebruik is te verklaren, nu beide
begrippen onder meer betrekking hebben op de werkzaamheden van (publieke) professi-
onals. Daarnaast kan de mate waarin zowel regeldruk als werkdruk wordt ervaren, per
werknemer en per situatie verschillen. Meerdere docenten op dezelfde school kunnen,
ondanks hun vergelijkbare situatie, verschillende mate van werk- en regeldruk ervaren.345

Er zijn echter ook belangrijke verschillen tussen werkdruk en regeldruk. Zoals eerder is
beschreven wijzen Van Ommeren, Veerman, De Kok en Clement, en Timmer erop dat
regeldruk een fenomeen is dat als iets positiefs of neutraals kan worden gezien, terwijl
werkdruk meestal iets negatiefs is.346 En waar regeldruk te maken heeft met de manier
waarop actoren (de overheid, brancheorganisaties, de organisatie zelf) het werk sturen
door het stellen van regels, betreft werkdruk een disbalans tussenwerk enwerkomstandig-

341 Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 2013.
342 Wiezer e.a. 2012, p. 3-5, 26, waarnaar onder meer wordt verwezen door TNO 2019, Schelvis 2017, Wiezer

e.a., Tijdschrift voor Human Factors 2016(41) 1, p. 20-52.
343 Wiezer e.a. 2012, p. 26-27.
344 Schelvis 2017, p. 223-228.
345 Kuiper e.a. 2015 en Kuiper, Van Loon-Dikkers & Ledoux 2015, Van Kuijk e.a. 2008, p. 7.
346 Zie 2.2.18.
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heden. De Onderwijsraad stelt dat werkdruk een indicator voor overregulering en
bureaucratie kan zijn.347 Tevens volgt uit het onderzoek van TNO naar werkdruk dat de
regelmogelijkheden die een werknemer heeft, grote invloed hebben op de mate van werk-
druk die die werknemer ervaart. Kortom, regeldruk kan niet gelijk worden gesteld met
werkdruk, maar regeldruk is wel een van de factoren die kan bijdragen aan werkdruk.348

Dit komt naar voren uit het onderzoek van Moore e.a. over regeldruk en werkdruk in het
hoger onderwijs.349 Andersom kan werkdruk er ook aan bijdragen dat regeldruk wordt
ervaren, doordat hetmoeten naleven van regels sneller leidt tot irritatie in eenwerksituatie
die toch al niet aangenaam is door de werkdruk.350

Besluit
In deze paragraaf zijn verschillende proxy’s omschreven die in empirische literatuurworden
gebruikt. In de aangehaalde onderzoeken zijn de proxy’s niet alleen omschreven, maar
ook toegepast op een specifieke casus. Die toepassing komt verder aan de orde in hoofd-
stuk 3. Het doel van proxy’s is om ervoor te zorgen dat respondenten een eenduidige
betekenis voor ogen hebben van het onderzochte essentially contested concept regeldruk.
In de omschrijvingen van deze proxy’s is, net als bij de definities en omschrijvingen van
regeldruk, een overlap van gebruikte termen zichtbaar, zoals het veelvuldige gebruik van
de term bureaucratie. Die overlap is het resultaat van de constatering dat het gaat om
verschillende proxy’s van regeldruk. Met deze proxy’s meten de onderzoekers steeds een
andere term, terwijl regeldruk het eigenlijke probleem is dat onderzocht wordt. Hoewel
de meeste proxy’s duidelijk zijn en daardoor goed te onderzoeken, ontbreekt de expliciete
koppeling met regeldruk regelmatig. Daarmee wordt bedoeld dat niet expliciet wordt
beschreven dat regeldruk het onderzochte fenomeen is, waarvoor vanwege de bestaande
onduidelijkheid een bepaalde proxy wordt gehanteerd. Uit de probleembeschrijving is
vervolgens wel af te leiden dat het om regeldruk gaat. Volledige conceptuele duidelijkheid
is bij een essentially contested concept als regeldruk nagenoeg onbereikbaar, maar als meer
expliciet wordt benoemd dat regeldruk onderzocht wordt kan dit wel bijdragen aan zulke
conceptuele duidelijkheid. De onderzoeksresultaten houden dan duidelijker verband met
het probleem regeldruk.

347 Onderwijsraad 2016, p. 13.
348 Zie ook Huisman 2018, p. 139 en verder hoofdstuk 3.
349 Moore e.a. 2021, p. 20-21.
350 Zie Tromp 2022, p. 133 e.v. (par. 5.3).
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2.2.12 Dimensies van regeldruk

In het bestaande onderzoek dat is gericht op regeldruk, worden diverse dimensies van
regeldruk onderscheiden.351 Die dimensies worden daar niet expliciet benoemd, maar
worden gebruikt om regeldruk te typeren.Het gaat dan omde kwantitatieve en kwalitatieve,
objectieve en subjectieve, materiële en immateriële en externe en interne dimensie van
regeldruk. De eerste twee dimensies van regeldruk overlappen gedeeltelijk. Regeldruk kent
een kwantitatief en een kwalitatief aspect, waar een objectief en een subjectief aspect mee
overeenkomt. Hieronder zullen deze dimensies worden uitgewerkt. Daarbij worden de
dimensies in deze paragraaf in het algemeen besproken, voordat in 2.3.8 wordt ingezoomd
op de dimensies in het onderwijs.

Kwantitatieve en kwalitatieve dimensie
Een eerste dimensie van regeldruk die regelmatig wordt belicht, is het onderscheid tussen
het kwantitatieve en kwalitatieve aspect van regeldruk.352 In het algemeen geldt dat een
kwantitatief gegeven wordt uitgedrukt in cijfers en wordt onderzocht met kwantitatieve
methoden zoals statistische analyse. Kwalitatieve gegevens worden daarentegen uitgedrukt
in taal en onderzocht met kwalitatieve methoden zoals enquêtes en interviews.353 De
benadering van regeldruk is lang gericht geweest op het kwantitatieve aspect. Tegenwoordig
ontvangt het kwalitatieve aspect in toenemende mate aandacht. Beide aspecten zullen hier
achtereenvolgens worden besproken.

De aandacht voor het kwantitatieve aspect van regeldruk heeft zijn oorsprong in de jaren
tachtig.354 Mede vanwege de economische crisis werd het aantal regels en de daaraan ver-
bonden kosten in toenemende mate als een probleem gezien. De oplossing werd gezocht
in dereguleren, in de zin van het schrappen van regels, maar dit bleek echter niet te leiden
tot de gewenste vermindering van het aantal regels.355 In 1995werd de term administratieve
lasten geïntroduceerd.356 Vanaf dat moment werd in toenemende mate aandacht besteed
aan het verminderen van de administratieve lasten van regels. Waar de nadruk eerst lag
op de administratieve lasten van nieuwe regelgeving, werd later ook naar de administratieve
lasten veroorzaakt door bestaande regelgeving gekeken. Daarbij ging het vooral om de

351 Zie bijv. Van Gestel & Hertogh 2006, p. 11 en Bokhorst 2014.
352 Deze dimensie wordt bijv. genoemd door Vergeer 2017, p. 29, 62-63, Van Ommeren 2012a, p. 125 e.v. (die

verwijst naar de Jong & Zijlstra 2009, p. 36 e.v., Eilander & Van Gestel 2006, p. 39, Van Gestel & Hertogh
2006, p. 109-114, Van den Bosch 2005, p. 30-31, Bex & Van Vliet 2004, p. 30-31, Kamerstukken II 2003/04,
29 279, nr. 9, p. 14 en Kamerstukken II 1983/84, 17 931, nr. 9, p. 32.

353 Verhoeven 2018, p. 25-27.
354 Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 5.
355 Zie over deregulering 4.2.
356 Zie 2.2.11 waar administratieve lasten zijn besproken als proxy van regeldruk.
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mate waarin bepaalde regels regeldruk opleverden, uit te drukken in kosten. De nadruk
lag dus uitdrukkelijk op het kwantitatieve aspect. Het kwantitatieve aspect hangt samen
met het economisch perspectief op regeldruk.Onderzoeken vanuit dat perspectief betreffen
bijvoorbeeld het in kaart brengen van de administratieve lasten van een regel of het bere-
kenen van de meest gunstige manier om de voor het onderwijs beschikbare middelen als
budget of mankracht in te zetten.357

In 2003 introduceerde een interdepartementale werkgroep een model om administratieve
lasten te meten, het zogeheten ‘standaard kosten model’ (hierna ‘SKM’).358 Deze
meetmethode werd in een aantal latere versies steeds aangepast. De aanpassingen hadden
onder meer te maken met het uitbreiden van de doelgroep (van alleen ondernemers naar
ook professionals en later ook burgers). Daarnaast werd de definitie van administratieve
lasten uitgebreid.359 In de meest recente versie van het SKM uit 2018 wordt het verband
tussen administratieve lasten en regeldruk deels losgelaten.360 Van compleet loslaten is
echter geen sprake, nu de term ‘administratieve lasten’ lijkt te zijn vervangen door de term
‘regeldrukkosten’. Deze conclusie is onder meer gebaseerd op de duidelijke gelijkenissen
tussen de laatste definitie van administratieve lasten en de meest recente definitie van
regeldrukkosten. De kwantitatieve aanpak van administratieve lasten en regeldruk heeft
geresulteerd in een forse kwantitatieve vermindering van administratieve lasten of regel-
drukkosten.

Er is de nodige kritiek geuit op de nadruk die op het kwantitatieve aspect van regeldruk
is gelegd. Zo signaleert Voermans een ‘kwantificeringstrend’ die bestaat uit twee ontwik-
kelingen. Ten eerste ziet hij een groeiende behoefte omdemogelijke effecten van regelgeving
te kwantificeren. Die kwantificering vindt bijvoorbeeld plaats door het aantal regels te
tellen, het SKM toe te passen of een impact assessment uit te voeren. Ten tweede worden
de gevolgen van regelgeving niet alleen vaker gekwantificeerd,maar is er tevens de behoefte
om die kwantificering in toenemende mate te objectiveren en standaardiseren. Het SKM
is daar een voorbeeld van. De kritiek van Voermans heeft betrekking op het achterliggende
idee van de kwantificeringstrend, namelijk op de veronderstelling dat de maatschappij
centraal is aan te sturen en valt te vergelijken met een schip met ‘goed functionerende en
betrouwbare schakelaars en knoppen’ om het te sturen.361 Volgens hem is die vergelijking
echter onjuist. Rustenburg schrijft dat het kwantitatieve aspect van wetgeving ‘weinig of
niets over regeldruk zegt’, nu vooral van belang is hoe vaak een individu een wet in zijn

357 Blank e.a. 2007, Blank e.a. 2005. Zie ook hoofdstuk 5.
358 Interdepartementale Projectdirectie Administratieve Lasten 2003.
359 KCWJ 2014, Regiegroep Regeldruk 2008.
360 Sevat & Streefkerk 2018.
361 Voermans 2013.
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dagelijks leven tegenkomt.362 De Jong en Herweijer waarschuwen voor de tendens om
regeldruk vooral kwantitatief aan te pakken.363 VanGestel enHertogh zien de kwantificering
als een versimpeling van de werkelijkheid.364 De Jong en Zijlstra nuanceren de kritiek deels.
Zij delen het standpunt dat de uitkomst van een kwantitatieve analyse weinig zegt over de
mate waarin een regeling onnodig belastend is of regeldruk oplevert. Tegelijkertijd wijzen
zij erop dat een grote hoeveelheid regelgevingwél een indicatie biedt voor een grotere kans
op administratieve lasten en ergernis.365

Verschillende auteurs hebben ookmeer in het algemeen kritiek op de kwantificeringstrend,
waar de nadruk op het kwantitatieve aspect van regeldruk onder kan worden geschaard.
Zo schrijft Blauwdat kwantificering eenmanier biedt omeen abstract concept te benaderen.
Een probleem ontstaat volgens haar zodra de kwantitatieve maatstaf als synoniem voor
het abstracte concept wordt gezien, in plaats van als een benadering ervan. Daarbij speelt
mee dat de kwantitatieve benadering vereist dat details van de complexe werkelijkheid
worden weggelaten. Een voorbeeld dat Blauw gebruikt is het meten van intelligentie door
middel van een IQ-score. Ze wijst er echter op dat bij het bepalen van de IQ-score alleen
cijfermatige variabelen worden gemeten, terwijl meer abstracte variabelen niet werden
meegenomen. Zo is een IQ-score gebaseerd op testscores en laat deze de kwaliteit, creati-
viteit en leersnelheid van de geteste persoon buiten beschouwing. De IQ-score versimpelt
zo de werkelijkheid en maakt het mogelijk om de intelligentie van mensen te meten en te
vergelijken.366 Hetzelfde gebeurt bij het benaderen van regeldruk door middel van admi-
nistratieve lasten. Administratieve lasten bestaan uit meetbare variabelen, zoals de tijd en
frequentie van handelingen die bij de naleving van een regel horen. Dat zegt echter niet
hoeveel regeldruk een bepaling in een bepaalde sector oplevert.

Andere kritiek op de kwantificering komt van Supiot, die stelt dat de maatschappij in
toenemende mate wordt bestuurd aan de hand van cijfers in plaats van het recht.367 De
relatie tussen die beide sturingsmethoden stelt hij voor als een strijd. Het besturen met
cijfers verandert volgens hem de manier waarop de overheid stuurt: ‘The premise is that
governing, as simply a technique of power, operates like a machine, in this case a machine
based on scientific knowledge of the human being.’368 Supiot schetst hoe deze strijd in de
praktijk uitpakt: ‘The “good governance” championed by these organizations works out in

362 Rustenburg, NJB 2004/5, p. 231.
363 De Jong & Herweijer 2004, p. 56.
364 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 112.
365 De Jong & Zijlstra 2009, p. 19-21.
366 Blauw 2021, p. 56-59.
367 Supiot 2019.
368 Supiot 2019, p. 13.
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practice as a drastic shrinkage of the state, particularly in the areas of culture and welfare,
and the burgeoning of the private sector and “civil society”.’369 Deze ontwikkeling ziet Supiot
als een probleem, omdat binnen de sturingsfilosofie van ‘governance by numbers’ anders
naarmaatschappelijke actorenwordt gekeken. Erwordt volgens hem ten onrechte uitgegaan
van de mens als rationele actor, een idee dat ook vanuit de gedragswetenschappen en door
deWRR is bekritiseerd.370 OokMeurs omschrijft in haar essay het op ditmoment dominante
bestuursparadigma treffend: ‘(…)meten is weten, kwantificeerbare informatie is essentieel
voor sturing, toezicht en verantwoording. Slim organiseren en registreren kan de lasten
verminderen en de vrijheidsgraden vergroten.’371 Zij ziet een duidelijk verband tussen de
wijze van sturen en regeldruk:

‘Regeldruk is het logische gevolg van deze vorm van sturing. Of het nu nale-
vingskosten zijn, administratieve lasten, ervaren regeldruk, verantwoordingslast,
meervoudige instrumenten, het onderliggende principe is bepalend: scheiding
van beleid en uitvoering, fragmentatie van verantwoordelijkheden, sturen op
meetbare prestaties,met een fijnmazig stelsel van toezicht en verantwoording.’372

Aangezien regeldruk volgens Meurs wordt veroorzaakt door de wijze van besturen, kan
regeldruk niet worden verminderd door het aantal regels of de hoeveelheid lasten te ver-
minderen,maarmoet de nadruk juist liggen op het oplossen van de door haar gesignaleerde
problemen. In haar essay concentreertMeurs zich op de publieke sectoren in het algemeen
en de zorg in het bijzonder. De belangrijkste verandering die zij in die sectoren nodig acht,
is het loslaten van de economische invalshoek als primair perspectief.373 In hun onderzoek
van regeldruk in de zorg delen Van de Bovenkamp e.a. deze kritiek. Ook zij benoemen
kwantificering als een van de oorzaken van regeldruk.374

Waar het kwantitatieve aspect vooral ziet op het cijfermatig in kaart brengen van regeldruk,
gaat het bij het kwalitatieve aspect meer om de ervaring van regeldruk die allerlei maat-
schappelijke actoren hebben. In de beleidsprogramma’s wint het kwalitatieve aspect van
regeldruk aan belang sinds het programma ‘AndereOverheid’ dat in 2004 van start ging.375

Maar dat onderscheidwas niet nieuw, aangezienGeelhoed dit al noemde in zijn eindbericht
in 1984:

369 Supiot 2019, p. 28.
370 Supiot 2019, p. 10, WRR 2017.
371 Meurs 2014, p. 5, cursivering van Meurs.
372 Meurs 2014, p. 7.
373 Meurs 2014, p. 7.
374 Van de Bovenkamp e.a. 2017b, p. 23. Zie ook 3.2.1.
375 Zie 5.4.
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‘Vermindering en vereenvoudiging van regelgeving heeft consequenties voor
dewerkbelasting van het overheidsapparaat, voor de verdeling van die belasting
over het apparaat en voor de aard en samenstelling van de werkzaamheden.
Deze gevolgen kunnen zowel van kwantitatieve als van kwalitatieve aard zijn.’376

Waar het kwantitatieve aspect relatief duidelijk kanworden omschreven, laat de uitwerking
van het kwalitatieve aspect op zich wachten. Die onduidelijkheid werd in 2006 al gesigna-
leerd door Van Gestel en Hertogh, die zowel een conceptueel als een empirisch tekort ten
aanzien van het kwalitatieve aspect van regeldruk constateren.377 Het ontbreekt volgens
hen aan een overzicht van de factorenwaaruit het kwalitatieve aspect van regeldruk bestaat.
Tevens constateren zij dat de beperkte bestaande ideeën nog onvoldoende (empirisch)
zijn getoetst, onder meer omdat het bestaande onderzoek grotendeels kwantitatief van
aard is en zich vooral richt op hetmeten van regeldruk.Daarbij noemen ze als voorbeelden
dat empirische onderzoek over afwenteleffecten van regeldruk en de rol van de sociale
context bij de ervaring van regeldruk nog ontbreekt.378 Aan hun constatering is ruim een
decennium later nog weinig veranderd. Dat is opmerkelijk. Een kwalitatief aspect heeft
weliswaarmeermet een ervaring temaken,maar die ervaring ismet behulp van kwalitatieve
onderzoeksmethoden goed te onderzoeken. Op die manier kan de ervaring weliswaar niet
worden gemeten, maar wel worden begrepen.379 Het kwalitatieve aspect van regeldruk
staat centraal in hoofdstuk 3, waar factorenworden geïdentificeerd die volgens de literatuur
aan regeldruk kunnen bijdragen.

In de procedure die door het ATR wordt gehanteerd voor de advisering aan de departe-
menten, komen zowel het kwantitatieve aspect als het kwalitatieve aspect van regeldruk
duidelijk naar voren. Uit de beschrijving van de procedure volgt dat de adviesaanvraag
een aantal verplichte bijlagen kent, waaronder een berekening van de regeldrukgevolgen.
Deze berekening houdt in dat de verwachte regeldruk die een regel gaat opleveren wordt
gekwantificeerd door het identificeren van alle handelingen die voor naleving van de regel
moeten plaatsvinden en het vervolgens per handeling berekenen van de regeldruk.Hiermee
heeft de kwantificering van regeldruk een duidelijke plaats binnen de advisering van het
ATR. Daarnaast wordt in het toetsingskader van het ATR uitgebreid aandacht besteed aan
het kwalitatieve aspect van regeldruk. In dat toetsingskader is de overkoepelende algemene
vraag of de gevolgen voor regeldruk volledig en juist in kaart zijn gebracht. Naast deze
overkoepelende vraagmoetworden besprokenwat het nut en de noodzaak van de regeling

376 Kamerstukken II 1983/84, 17931, nr. 9, p. 31-32.
377 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 109-114. Zie hierover 1.6 en 2.1.
378 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 110.
379 Verhoeven 2018, p. 25-27, Boeije & Bleijenbergh 2019, p. 13-20.
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is, waaronder het ATR verstaat of er een taak is voor de overheid en of regelgeving het
meest aangewezen instrument is. Verder komt aan de orde of er minder belastende alter-
natieven bestaan en waarom hiervoor niet is gekozen. Tot slot wordt de uitvoeringswijze
besproken, waarbij vooral relevant is of die werkbaar is voor de doelgroepen van de wet.380

Mede dankzij de toetsing door het ATR, wordt bij de totstandkoming van onderwijswet-
geving uitgebreid stilgestaan bij zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve aspect van
regeldruk.381

Verschillende auteurs signaleren een discrepantie tussen de verminderde kwantitatieve
regeldruk (in de vorm van administratieve lasten) en de regeldruk die door leraren en
onderwijsprofessionals wordt ervaren. Zo signaleert Klaster dat de regeldruk die wordt
ervaren juist is toegenomen, zoals later ook is bevestigd door het onderzoek van De Weerd
en Van Bergen.382 In een bundel ter ere van de transitie van Actal naar het ATR biedt Actal
hiervoor een verklaring. Actal wijst erop dat de kwantitatieve regeldrukvermindering gaat
om een landelijke berekening, terwijl een kwalitatieve regeldrukvermindering betrekking
heeft op de individuele ervaring. Een maatregel kan een forse kwantitatieve vermindering
opleveren, terwijl de vermindering in de individuele ervaring nagenoeg niet opvalt. Bij-
voorbeeld doordat de gewijzigde regelmaarweinigwordt toegepast. Ter illustratie bespreekt
Actal twee voorbeelden. Zo is de geldigheidstermijn van een paspoort verlengd van 5 naar
10 jaar, wat voor individuele burgers slechts eens per 10 jaar een bezoek aan de gemeente
betekent. Een ander voorbeeld is de vereenvoudigde regelgeving rondom het opstarten
van een onderneming, wat vooral starters zal opvallen.383 In het jaarverslag over 2020
bespreekt het ATR dat ook de vermindering van de kwantitatieve regeldruk tegenvalt. De
algemene trend is volgens het ATR dat de (structurele) regeldruk juist toeneemt, een
constatering die is gebaseerd op de berekeningen van de regeldruk door de ministeries in
de voor advisering voorgelegde wetsvoorstellen. Tegelijkertijd zijn er ook wetsvoorstellen
die zorgen voor een afname van de regeldruk. Het ATR wijst op het ‘Wetsvoorstel vereen-
voudiging bekostiging primair onderwijs’ als het wetsvoorstel dat voor de grootste afname
van 5 miljoen euro per jaar zorgt.384

Objectieve en subjectieve dimensie
Een andere dimensie die in de literatuur veelvuldig naar voren komt, is het onderscheid
tussen het objectieve en subjectieve aspect van regeldruk. Zoals aangegeven overlapt deze

380 ATR 2019a, p. 30-31.
381 Zie hoofdstuk 3.
382 Klaster 2012, p. 86-92, De Weerd & Van Bergen 2017, p. 45.
383 Actal 2017, p. 51-52.
384 ATR 2021a, p. 8-9. Het advies van het ATR is van 4 mei 2020 (ATR 2020f). Dit wetsvoorstel is inmiddels

in werking getreden (Stb. 2021, 171).
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deelsmet de vorige dimensie. Objectieve regeldruk zal veelal kwantitatief worden gemeten,
terwijl subjectieve regeldruk vooral kwalitatief in kaart zal worden gebracht. In theorie
kan dit worden omgedraaid, maar dat ligt minder voor de hand. Zo is het mogelijk om
objectieve regeldruk kwalitatief in kaart te brengen, bijvoorbeeld door het houden van
interviews met vragen over het aantal regels of over de kosten die met naleving gepaard
gaan. Enerzijds is regeldruk objectief waar te nemen, bijvoorbeeld doordat de regeldruk-
kosten van een regel met de hiervoor omschreven kwantitatieve meetmethode in kaart
kunnen worden gebracht.385 Anderzijds is regeldruk een subjectief begrip, dat meer met
de individuele ervaring van verschillende actoren binnen een bepaalde groep te maken
heeft. Net als bij de kwantitatieve en kwalitatieve dimensie is ook hier een ontwikkeling
te signaleren, waarbij naast de aandacht voor de objectieve dimensie van regeldruk in
toenemende mate aandacht wordt besteed aan de subjectieve dimensie.

Het bestaan van een objectieve dimensie van regeldruk wordt in diverse onderzoeken
gesignaleerd. Of eigenlijk: in diverse onderzoeken wordt benadrukt dat regeldruk kan
worden geobjectiveerd door het aantal regels of de administratieve lasten die uit regelgeving
voortvloeit te inventariseren.386 Daarbij wordt tegelijkertijd aangetekend dat dit geen harde
indicatoren voor regeldruk zijn en dat de objectief gemeten regeldruk niet noodzakelijker-
wijs aansluit bij de regeldruk die door burgers en bedrijven wordt ervaren.387 Zo wordt het
aantal wetten en regels door Donker van Heel e.a. aangemerkt als een objectieve variabele,
waarbij zij meteen aantekenen dat deze objectieve variabele geen harde indicator voor
regeldruk is.388 En in hun onderzoek beschrijven Stoter en Huls een ‘geobjectiveerde
betekenis’ van regeldruk, wat verwijst naar het aantal regels of de administratieve lasten.389

Ook het KCWJ onderstreept het belang van het objectief vaststellen van regeldruk, waarbij
als meeteenheid ‘de gemiddelde tijdsbesteding en kosten voor een burger of bedrijf’ wordt
genoemd.390 Kortom, het benadrukken van de objectieve dimensie van regeldruk lijkt te
worden gezien als eenmanier om grip op het begrip regeldruk te krijgen door hetmeetbaar
te maken. Tegelijkertijd heerst in de literatuur het besef dat regeldruk op deze manier
slechts ten dele wordt weergegeven.

Waar de objectieve dimensie van regeldruk wordt gebruikt als een methode om regeldruk
meetbaar te maken, wordt met het in kaart brengen van de subjectieve dimensie van

385 Sevat & Streefkerk 2018.
386 Zie bijvoorbeeld Wetenschappelijk instituut CDA 2011, p. 34-35.
387 Kuiper e.a. 2015a, p. 14, Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 2011, p. 34, Stoter & Huls 2006, p. 11,

Donker van Heel e.a. 2004, p. 42.
388 Donker van Heel e.a. 2004, p. 42.
389 Stoter & Huls 2006, p. 11 t/m 15.
390 KCWJ 2014, p. 37.
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regeldruk heftig geworsteld. Dat het begrip regeldruk als ‘glibberig’ wordt ervaren, blijkt
uit de metaforen die ervoor worden gebruikt. Zo gebruiken Van Gestel en Hertogh de
metafoor van een toverbal, die bij verschillend gebruik van kleur en smaak verandert.391

En ook Nijsen gebruikt in zijn proefschrift over bureaucratie en administratieve lasten een
bruikbaremetafoor, namelijk van de bureaucratischwerkende overheid als een octopus.392

Daarnaast wordt het beeld van de paarse krokodil genoemd.393 Omde subjectieve dimensie
van regeldruk te beschrijven, worden termen als drukkend,394 irritatie395 of last396 gebruikt.
In publicaties van het ATR komt in dit verband de term ‘merkbaar’ naar voren, in de zin
van een voor de doelgroep op de werkvloer merkbare vermindering van regeldruk.397 Ook
deze omschrijving geeft aan dat de subjectieve dimensie van regeldruk te maken heeft met
de ervaring en beleving van regels door degenen die ze moeten naleven. In diverse onder-
zoekenwordt de term ‘ervaren regeldruk’ gebruikt omde subjectieve dimensie van regeldruk
aan te duiden.398 Dat gaat om een proxy van regeldruk. De toevoeging van de term ‘ervaren’
wekt mijns inziens ten onrechte de indruk dat er ook regeldruk bestaat die niet wordt
ervaren.399 In plaats daarvan is er sprake van dimensies die gezamenlijk onderdeel vormen
van het complexe enmultidimensionale begrip regeldruk. Daarom is de benaming ‘ervaren
regeldruk’ in dit onderzoek niet overgenomen.

Externe en interne dimensie
Een dimensie van regeldruk die pas in de laatste jaren meer wordt genoemd, bestaat uit
een extern en een intern aspect. Bijzonder aan deze dimensie is dat een onderscheid wordt
gemaakt op basis van de afkomst van de regel die de regeldruk veroorzaakt. Dit is anders
dan bij de dimensies die eerder aan de orde waren, waar het onderscheid wordt gemaakt
op basis van de gevolgen en de ervaring van de regel. Het onderscheid tussen externe en
interne regeldruk is relevant voor de aanpak van regeldruk. Als de veroorzakende instantie
bekend is, kan daarmee rekening worden gehouden bij de aanpak van regeldruk. Deze
dimensiewordt voornamelijk ten aanzien van publieke sectoren als de zorg en het onderwijs
benoemd. Externe regeldruk verwijst naar regeldruk diewordt veroorzaakt door regelgeving

391 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 104.
392 Nijsen 2003, p. 11.
393 Vergeer 2017, p. 78, Actal 2013b, p. 39, Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 2011, p. 46, Voermans

2008, p. 33.
Dit beeld komt uit een reclamecampagne uit 2004 van verzekeraar OHRA, waarin een bureaucratische
procedure over een vermist voorwerp wordt getoond (‘Paarse krokodil – commercial OHRA’, OHRA 2004
en ohra.nl/paarse-krokodil).

394 Bokhorst & Van Ommeren, NJB 2007/635, p. 682, Stoter & Huls 2006, p. 12.
395 Klaster 2012, Donker van Heel e.a. 2004.
396 Stoter & Huls 2006, p. 11.
397 Actal & TNS Nipo 2013, Actal 2013b, p. 9-11. Zie 5.7 en 5.8.
398 Sevat & Streefkerk 2018, Vergeer 2017, Buiten & Timmer 2015.
399 Zie 2.2.11.
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van de Rijksoverheid of van een specifiek departement.400 Het gaat om de regeldruk die
men al probeert te verminderen, sinds de aandacht voor vermindering van regeldruk in
het beleid zo rond 1980 ontstond. Ook De Weerd en Van Bergen geven in hun onderzoek
expliciet aan dat zijmet regeldruk externe regeldruk bedoelen.401 Er zou zelfs gesteld kunnen
worden dat dit in het merendeel van de onderzoeken zo is.

Tegenover externe regeldruk staat interne regeldruk. Hiermee wordt regeldruk bedoeld
die wordt veroorzaakt door interne regels van de organisatie of sector zelf.402 Het gaat dan
om regels en afspraken waarmee de organisatie uitvoering geeft aan de regelgeving die
door deRijksoverheidwordt opgelegd.403 Waar voor het verminderen van externe regeldruk
al decennialang aandacht is geweest, komt het expliciet onderzoeken van interne regeldruk
vrijwel niet voor. Dit zou temaken kunnen hebbenmet de problematische toegankelijkheid
van de interne regelgeving. In tegenstelling tot wet- en regelgeving op het niveau van de
rijksoverheid, is hiervan geen openbaar toegankelijke verzameling beschikbaar. Daarnaast
isminder goed in kaart te brengenwelke actoren invloed uitoefenen op het tot stand komen
van interne regelgeving. Het kan gaan om invloed die wordt uitgeoefend door een bran-
cheorganisatie of sectororganisatie, een werkgevers- of werknemersorganisatie en, afhan-
kelijk van het type organisatie waar interne regeldruk ontstaat, ook om een overkoepelende
stichting of toezichthouder.

Het maken van het onderscheid tussen externe en interne regeldruk lijkt te worden gere-
serveerd voor de publieke sectoren, zoals het onderwijs en de zorg. Waarom dat zo is, is
nog geen nadrukkelijk onderwerp geweest van onderzoek. Het ligt echter voor de hand
dat dit temaken heeftmet het publieke karakter van de sector, demaatschappelijke functie
van de geleverde dienst en de spanning tussen gewenste politieke sturing en het eerbiedigen
van de (professionele) autonomie van de professionals. Eenmogelijke historische verklaring
heeft te maken met de wijze waarop de publieke sectoren zijn gereguleerd. Zoals de WRR
beschrijft zijn veel uitvoerende publieke taken verzelfstandigd, gedecentraliseerd en
geprivatiseerd, waardoor de verantwoordelijkheid voor deze taken nu bij publieke instel-
lingen liggen. Hierdoor stuurt de overheid de publieke sectoren minder direct met over-
heidssturing, maar wordt wel indirect gestuurd, bijvoorbeeld door toezichtsorganen die
toezicht houden op de uitvoering van de publieke taken. Het geven van goed onderwijs
en het bieden van goede zorg zijn twee voorbeelden van zulke publieke taken. Door verloop
van tijd is er een systeem van interne regelgeving gegroeid ten behoeve van die uitvoering.

400 Kamerstukken II 2007/08, 31 444 VIII, nr. 2, p. 8,26, Van Kuijk e.a. 2008, p. 6.
401 De Weerd & Van Bergen 2017, p. 1.
402 De Weerd & Van Bergen 2017, p. 1, Kamerstukken II 2016/17, 27 923, nr. 250, p. 2.
403 Zie 2.2.1.
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Die interne regelgeving kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van onderwijs- of zorginstellingen
zelf, maar ook van brancheorganisaties of verzekeraars.404

Aan deze dimensie kleeft een belangrijk risico, namelijk op het creëren van een verschuiving
van externe naar interne regeldruk. In de literatuur worden naast de term verschuiving
ook andere termen gebruikt, waaronder de term verplaatsing.405 Bronneman-Helmers
geeft het voorbeeld dat de invoering van budgetfinanciering zorgde voor een verschuiving
van leerlingen van het speciaal basisonderwijs naar het speciaal onderwijs.406 Het is logisch
dat een bezuiniging op de ene onderwijssoort zorgt voor een toename van het leerlingen-
aantal bij een andere, vergelijkbare onderwijssoort: de (ouders van de) leerlingen zoeken
onderwijs dat bij hen aansluit. Van de Werfhorst geeft een vergelijkbaar voorbeeld, waarbij
de aanpak van ongelijkheid rondom de Citotoets aan het eind van het po zorgt voor het
ontstaan van nieuwe ongelijkheid op een ander punt in het onderwijssysteem, zoals de
toegang tot bijscholing in het vo.407 Bernasco, Elffers en Bruinsma beschrijven het waterbed
als een metafoor:

‘Een populaire aanduiding is waterbedeffect: het uitoefenen van druk op één
plek leidt tot daling op de plek zelfmaar tot stijging elders, en het totale volume
blijkt gelijk. Bij verplaatsing worden andere locaties dus de dupe van een
effectieve maatregel tegen misdaad op de doelwitlocatie. Anderzijds kan het
ook voorkomen dat andere locatiesmeeprofiteren van succesvollemaatregelen.
We spreken dan van positieve uitstraling of diffusion of benefits. Ook dat effect
is in de metafoor van het waterbed te vangen: wanneer we immers met een
hand op het waterbed duwen, dan beweegt niet alleen hetmateriaal onder onze
hand mee naar beneden, maar ook het materiaal direct daaromheen. Verplaat-
sing en uitstraling zijn beide ruimtelijke neveneffecten van plaatsgebonden
maatregelen voor misdaadbestrijding.’408

Actal409 gebruikt de term waterbedeffect in verschillende rapporten om te wijzen op een
vermindering van externe regeldruk die gepaard gaat met een toename van interne regel-
druk.410 Dit fenomeen verklaart volgens Actal waarom geen sprake is van een merkbare
vermindering van regeldruk:

404 WRR 2013, p. 24-25, Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 27-29.
405 Hesseling 1994, p. 1-2, 10.
406 Bronneman-Helmers 2011, p. 391.
407 Van de Werfhorst, ESB 2018 (103), p. 544-546, Onderwijsraad 2019a, p. 45.
408 Bernasco, Elffers & Bruinsma, Tijdschrift voor Criminologie 2006 (48)3, p. 243.
409 Inmiddels het ATR, zie 5.7.3.
410 Actal 2017, p. 52-53, Actal 2016, p. 8, Actal 2013b, p. 79.
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‘Het waterbedeffect. Het komt voor dat de regeldruk niet afneemt maar ver-
schuift. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de decentralisaties van het Rijk naar
de gemeenten. En ook als wetgeving de vorm krijgt van lastenluwe algemene
regels die echter door uitvoeringsorganisaties of toezichthouders weer nader
wordenuitgewerkt in complexe beleidsregels. Vanuit het perspectief van burgers
en bedrijven verandert er dan niet veel.’411

Het is opvallend dat waar interne regeldruk wordt genoemd, de tendens in de communi-
catie hierover is dat er veel onbenutte ruimte in bestaande regelgeving zou zijn, waarvan
de publieke instellingen nog beter zouden kunnen profiteren.412 Zo worden in de zorg
momenteel diverse zogeheten schrapsessies georganiseerd, waarin wordt gekeken van
welke organisatie ‘irritante’ regels afkomstig zijn en of ze geschrapt zouden kunnen wor-
den.413 OCW heeft diverse brochures gepubliceerd die zijn gericht op de verschillende
onderwijssectoren. Uit de centrale boodschap van deze brochures blijkt de hoofdrol voor
interne regeldruk, nu het idee is dat de onderwijsorganisaties aan de hand van de brochures
de interne regeldruk kunnen gaan verminderen.414 Met andere woorden: de indruk wordt
gewekt dat het probleem regeldruk niet zozeer door de wetgever, maar door publieke
organisaties zelf zou worden veroorzaakt. Die stelling gaat echter voorbij aan de rol die
externe regeldruk speelt. Deze benadering komt verder aan de orde in hoofdstuk 4, waar
het gaat overmogelijkewetgevingstechnieken dieOCWzou kunnen inzetten om regeldruk
te verminderen.

Besluit
In deze paragraaf zijn een aantal dimensies van regeldruk besproken die uit de literatuur
naar voren komen. Als de dimensies van regeldruk worden overzien valt op dat de kwan-
titatieve en objectieve dimensie van regeldruk beiden naar een vergelijkbare kant van
regeldruk verwijzen. Hetzelfde geldt voor de kwalitatieve en subjectieve dimensie. Tegelij-
kertijd is er een verband tussen het externe en het interne aspect van regeldruk. Dat verband
bestaat eruit datmet de interne regelgeving veelal uitvoeringwordt gegeven aan de externe
regelgeving. Daardoor lijken alle voorgaande dimensies van toepassing op zowel externe
als interne regeldruk. Die overeenkomst kanworden verklaard doordat het verschil tussen
externe en interne regeldruk niet ziet op de inhoud van de regels. In plaats daarvanworden
extern en intern vooral gebruikt als aanduiding van de regelgevende instantie die de

411 Actal 2016, p. 8.
412 Kamerstukken II 2018/19, 29 546, nr. 30, p. 5-6.
413 Zie 6.3.6.
414 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Inspectie van het Onderwijs 2018a, Ministerie

vanOnderwijs, Cultuur enWetenschappen en Inspectie van hetOnderwijs 2018b,Ministerie vanOnderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en Inspectie van het Onderwijs 2017.
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regeldruk veroorzaakt. Het voorgaande betekent dat zowel externe als interne regeldruk
een kwantitatief en objectief en kwalitatief en subjectief aspect kennen. Er zitten weliswaar
theoretische verschillen tussen de dimensies, maar in de praktijk worden ze vrijwel altijd
samengenomen. Zo is het vooral voor de selectie van onderzoeksmethoden relevant of
regeldruk een kwantitatief of kwalitatief gegeven is. In de praktijk gaat het er vooral om
dat de ervaring van regeldruk afneemt, vanwege de negatieve effecten die hieraan verbonden
zijn. Het verband en de overlap tussen de verschillende dimensies wordt weergegeven door
de volgende figuur:

Figuur 2.1: Verband tussen de dimensies van regeldruk

Omdeze figuur te verduidelijken zullen de verschillende delen van het assenstelsel worden
toegelicht aan de hand van een voorbeeld. Linksboven gaat het over regeldruk die objectief
en kwantitatief is vast te stellen en wordt veroorzaakt door een interne regel. Daarbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan een interne regel van een onderwijsinstelling, die
onderdeel uitmaakt van het kwaliteitsbeleid en waarmee het bevoegd gezag van een
onderwijsinstelling uitvoering geeft aan haar verplichting omde kwaliteit van het onderwijs
te waarborgen.415 Het verzamelen van informatie over onderwijskwaliteit kan bijvoorbeeld
met een monitor- en evaluatiesysteem plaatsvinden, waaraan kosten zijn verbonden die
objectief en kwantitatief te meten zijn. Rechtsboven gaat het over interne regeldruk die
subjectief en kwalitatief van aard is. Zulke regeldruk kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt
door een interne regel over taken buiten de lesgevende taken, zoals het schoolbeleid rond
het betrekken van ouders. Het gaat daarbij niet om het organiseren, maar om de adminis-
tratie die ermee gepaard gaat.416 Linksonder staat externe regeldruk die objectief van aard

415 Zie artikel 10 WPO, artikel 23a WVO en artikel 1.3.6 WEB.
416 Van Kuijk e.a. 2008, p. 24, Kamerstukken II 2014/15, 29 515, nr. 356, p. 5.
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is en kwantitatief vast is te stellen. Hier gaat het over externe regeldruk, die bijvoorbeeld
kan worden veroorzaakt door het verplicht periodiek aanleveren van administratieve
gegevens.417 Tot slot gaat het rechtsonder over externe regeldruk die subjectief en kwalitatief
van aard is en wordt veroorzaakt door een externe regels. Het kan dan bijvoorbeeld gaan
over de verplichting om gegevens in het lerarenregister bij te houden.418

2.2.13 Bij wie ontstaat regeldruk?

De vraag in deze paragraaf is bij welke maatschappelijke actoren regeldruk kan ontstaan.
Aansluitend op de vorige paragraaf kan regeldruk worden veroorzaakt door zowel externe
regelgeving van de Rijksoverheid als interne regelgeving in een sector. Voor zowel de
(overheids-)organisaties die bij de totstandkoming van een wet of regel zijn betrokken, als
de organisaties die zorgen voor de handhaving, geldt dat zij niet alleen regeldruk kunnen
veroorzaken, maar deze ook kunnen ervaren. Ook voor overheidsactoren zijn per slot van
rekening verplichtingen in wetgeving opgenomen, maar op de regeldruk waaraan zulke
verplichtingen bijdragen ligt in bestaand onderzoek meestal niet de nadruk. Gelet op het
doel van dit onderzoek, zal de nadruk liggen op regeldruk die wordt ervaren door de
normadressaten van regels.419 Als gevolg van een regel ondervinden zij regeldruk. Zulke
regeldruk hoeft echter niet tot deze groep betrokkenen beperkt te blijven. De groep maat-
schappelijke actoren die met een regel te maken heeft, blijft immers niet beperkt tot de
normadressaten van een regel. Zo kan een regel die tot een onderwijsinstelling als geheel
gericht is, druk veroorzaken bij zowel de schoolleiding en schoolbestuurders als bij leraren
en anderewerknemers op dewerkvloer. Daarnaast kunnen ouders, leerlingen en studenten
regeldruk ervaren, afhankelijk van de inhoud van die regel. In dit onderzoek wordt de
groep, tenzij anders vermeldt zoals in hoofdstuk 6, beperkt tot leraren, schoolleiders en
schoolbestuurders.420

2.2.14 Regelgemak, regelgeluk of regelnut

In de voorgaande paragrafen is aandacht besteed aan de regeldruk die een regel kan ver-
oorzaken. Alleen al uit het feit dat het instrument regelgeving veelvuldig door de overheid
wordt ingezet, volgt al dat hiervan positieve effecten voor de maatschappij verwacht wor-
den.421 Deze positieve (neven)effecten zijn niet altijd te voorzien, en worden dan ook niet

417 Artikel 5 Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Stcrt. 2020, 5437).
418 Kamerstukken II 2012/13, 29 362, nr. 221, b2, p. 1-2.
419 Zie 2.2.6.
420 Zie 1.5.5.
421 Ellison 2018, 70-73, 174-176, 216-217, Klein-Haarhuis & Niemeijer 2008, p. 11.
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in alle gevallen bij het voorbereiden en opstellen van eenwetmeegenomen.422 Verschillende
auteurs wijzen erop dat zulke voordelen niet eenduidig te interpreteren zijn.Welke effecten
een regel precies heeft, verschilt tussen de betrokken soorten actoren en binnen die groepen
tevens van individuele actor tot actor. Deze verschillen tussen actoren zullen in hoofdstuk 3,
waar factoren van regeldruk worden besproken, verder aan de orde komen. Voor nu is
van belang dat er positieve effecten vanwet- en regelgeving uitgaan.Overkoepelende termen
voor deze positieve effecten zijn regelnut, regelgeluk en regelgemak.423 Hoewel dit geen
officiële termen met bijbehorende definities blijken te zijn, valt op dat in de literatuur
(weliswaar in licht wisselende bewoordingen) steeds wordt verwezen naar het gemak en
voordeel die regels voor maatschappelijke actoren kunnen opleveren. Zulke voordelen of
opbrengsten van regels bestaan bijvoorbeeld uit het bieden van rechtszekerheid, duidelijk-
heid en het bewaken of vergroten van autonomie. In de volgende subparagrafen komen
deze voordelen achtereenvolgens aan de orde.

2.2.15 Rechtszekerheid

Een van de voordelen die wetgeving op kan leveren is rechtszekerheid. Tot de basiskennis
van juristen behoort kennis over de zogeheten algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Dit zijn geschreven en ongeschreven regels voor het handelen van de overheid, behorende
tot het publiekrecht.424 Het rechtszekerheidsbeginsel is een van die beginselen. Over het
algemeenwordt onderscheid gemaakt tussen het formele enmateriële rechtszekerheidsbe-
ginsel. Het formele beginsel houdt in dat de regels die de overheid stelt duidelijk moeten
zijn, zodatmaatschappelijke actorenwetenwelke rechten en plichten hieruit voortvloeien.
Onder hetmateriële beginsel wordt naast de verplichting voor de overheid omhet geldende
recht toe te passen, ook het verbod op terugwerkende kracht geschaard.425 In zijn proef-
schrift over wetgeving en rechtszekerheid heeft Oldenziel het rechtszekerheidsbeginsel
onderzocht. Hij definieert rechtszekerheid als demate van duidelijkheid die op een bepaald
moment bij een burger bestaat over zijn rechtspositie. Oldenziel concludeert dat wetgeving
een belangrijke bijdrage kan leveren aan de rechtszekerheid van burgers.426 In een preadvies
uit 2012 beschrijft ook Zijlstra rechtszekerheid als een van de voordelen van wet- en
regelgeving. Dit betekent volgens hem niet dat rechtszekerheid wordt ervaren doordat
maatschappelijke actoren dewet kennen,maar doordat zowel overheid alsmaatschappelijke

422 Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426), Veerman&Mulder 2010, p. 14, Veerman,DeKok&
Clement 2012, p. 242-248.

423 Zie bijvoorbeeld Van Gestel, RegelMaat 2011(26)1, p. 8, Voermans 2008, p. 30, Eijlander 2007, p. 37, Van
Gestel & Hertogh 2006, p. 119 en Van den Bosch 2005, p. 63.

424 Een aantal van de beginselen zijn gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht.
425 Bröring & de Graaff 2019, p. 43-49.
426 Oldenziel 1998, p. 243-251.
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actoren aan de wet worden gehouden. Zijlstra legt rechtszekerheid hier uit in de zin van
een zekere voorspelbaarheid voor het maatschappelijk leven.427 Tegelijkertijd identificeert
Van Ommeren rechtszekerheid als een van de mogelijke oorzaken van regeldruk: op dit
verband zal later verder in worden gegaan.428 Voor nu is van belang dat Van Ommeren
rechtszekerheid ook identificeert als een voordeel van regelgeving. De Nederlandse maat-
schappij is volgens hem ‘regelgeleid’ van aard, wat volgens hem inhoudt dat deelnemers
over en weer weten wat zij van elkaar kunnen verwachten. Net als Zijlstra en Oldenziel
ziet Van Ommeren rechtszekerheid als een veroorzaker van de voorspelbaarheid van de
maatschappij.429 Uit het voorgaande volgt dat een voordeel van wetgeving is dat het
rechtszekerheid, in de zin van voorspelbaarheid, biedt aan maatschappelijke actoren. Dit
komt doordat de rechten en plichten duidelijk zijn en de maatschappij gestructureerd
wordt.

2.2.16 Duidelijkheid

Duidelijkheid is een ander voordeel dat wetgeving aan maatschappelijke actoren biedt.
Zoals besproken zorgt rechtszekerheid voor duidelijkheid, doordat normadressaten door
de wetgeving bekend zijn met hun rechten en plichten.430 In 2.2.3 werd al besproken dat
het idee dat iedere burger geacht wordt de wet te kennen in feite een fictie is. Het algemene
publiek is slechts beperkt bekend met en geïnteresseerd in wetgeving.431 Diverse auteurs
wijzen erop dat burgers voornamelijk bekend zijn met de wetgeving waar zij direct mee
te maken hebben vanwege een incident (zoals een levensgebeurtenis of opgelegde boete)
of tijdens hun werkzaamheden.432 Dat maatschappelijke actoren (meer) bekend zijn met
zulke regelgeving, wil nog niet zeggen dat deze wetgeving hen ook voldoende duidelijkheid
biedt. Met duidelijkheid wordt dan, anders dan bij rechtszekerheid, het geven van richting
door de overheid bedoeld. Het gaat dus niet alleen om de bekendheid met de rechten en
plichten (rechtszekerheid), maar ook om de bedoelde uitwerking van die rechten en
plichten (duidelijkheid). Dit wordt veel besproken in relatie tot het invoeren van open
normen.433 Daarmee worden normen bedoeld die slechts een globale normstelling of
gedragsvoorschrift bevatten en aan normadressaten ruimte laten om te bepalen hoe aan

427 Zijlstra 2012b, p. 14.
428 Zie 3.2.3.
429 Van Ommeren 2012a, p. 127-128.
430 Bokhorst & Van Ommeren, NJB 2007(82)12, p. 682-686.
431 Veerman 2018, p. 66-67, Klein Haarhuis & Niemeijer, RdW 2008(2), p. 16-17, Voermans, RegelMaat 2004

(4)5, p. 158 -159.
432 Witteveen 2014, p. 26-27, 39-40 en Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 242-248.
433 De relatie tussen open normen en regeldruk komt meer uitgebreid in de orde in 4.4.
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de norm wordt voldaan.434 Omdat deze normen niet door de overheid worden ingevuld,
is nadere invulling door bijvoorbeeld de professionals zelf noodzakelijk.Dit kan onzekerheid
voor deze actoren opleveren, omdat zij in feite zelf richting moeten geven aan de norm.
Het feit dat de overheid door verschillende toezichtorganen vervolgens toezicht houdt op
de naleving van deze normen en deze handhaaft, kan een spanning opleveren.Die spanning
bestaat uit de onzekerheid die deze nadere invulling kan oproepen en zorgt voor een vraag
naar duidelijkheid door gedetailleerdere en gesloten normen.435 Tegelijkertijd kunnen
zulke meer gesloten normen door professionals vervolgens weer worden gezien als een
inbreuk op hun autonomie. Of de overheid nu kiest voor gesloten of open normen, normen
zorgen voor duidelijkheid doordat iedereen voor de wet gelijk is en willekeur wordt voor-
komen. Dit beginsel wordt aangeduid als het gelijkheidsbeginsel. Ook bij het gelijkheids-
beginsel geldt dat dit niet alleen bijdraagt aan duidelijkheid, maar tegelijkertijd ook kan
bijdragen aan regeldruk. Als gelijke partijen gelijk moeten worden behandeld moet in
wetsbepalingen worden uitgewerkt wanneer partijen gelijk zijn en welke uitzonderingen
gelden als dit niet het geval is.436 Een positief effect van regels is dat deze duidelijkheid
kunnen opleveren voor normadressaten, in de zin dat de overheid hen richting geeft bij
de uitwerking van hun rechten en plichten.

2.2.17 Bewaken of vergroten van autonomie

Een derde positief effect van regelgeving, naast het bieden van rechtszekerheid en duide-
lijkheid, is dat regelgeving de autonomie van normadressaten kan bewaken of vergroten.
Zoals al werd genoemd bestaat er continu een spanning tussen het bieden van duidelijkheid
en rechtszekerheid en het waarborgen van de autonomie. Er is er veel discussie over wat
in het algemeen onder autonomiemoet worden verstaan, waarbij de definitie steeds wordt
toegesneden op het besproken onderwerp.437 Zo beschrijft Bokhorst juridische autonomie
als ‘de gedetailleerdheid van wetgeving en de hoeveelheid open normen.’438 En in zijn
publicaties legt de WRR de nadruk op individuele autonomie, wat wordt omschreven als
de vrijheid van een individu om zelf invulling te geven aan zijn eigen leven en werkzaam-
heden.439 Witteveen gaat terug naar de oorspronkelijke Griekse term en geeft als letterlijke

434 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 7.
435 Zie onder meer Onderwijsraad 2016, p. 18 en 31, Van Silfhout 2016, p. 5, De Jong 2014, p. 262, Charité &

Verhagen 2013, p. 13, Van Hassel, Tonkens & Hoijtink, Beleid en Maatschappij 2012, p. 15, Timmer 2011,
p. 37 en Bronneman-Helmers 2008, p. 49,70, 71.

436 Van Ommeren 2012a, p. 127-128.
437 Zie 2.3.13 en 2.3.14 voor een bespreking van autonomie in het onderwijs.
438 Bokhorst 2014, p. 271.
439 Zie bijvoorbeeld WRR 2020, p. 12 en WRR 2006b, p. 222.
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vertaling dat elke burger zelf wetgever is.440 De omschrijving die hij in de context van
zelfregulering geeft is vergelijkbaar; namelijk dat burgers door de overheid in staat worden
gesteld om ‘zichzelf de wet stellen’.441 Autonomie houdt dus verband met de vrijheid die
door de wetgever aan de individuele burger wordt gegeven. Die vrijheid kan de inrichting
van het eigen leven of werk betreffen, maar ook op de vrijheid van een beroepsgroep om
zichzelf te reguleren.

Het vergroten van autonomie heeft steeds een rol gespeeld in de discussie over regeldruk.
Door het stellen van regels kan de overheid de autonomie van de normadressaten beïnvloe-
den, waarbij het idee achter autonomiebevordering onder meer is dat het vergroten van
de autonomie kan leiden tot een vermindering van de regeldruk.442 Verschillende auteurs
laten zien dat de autonomievergroting, waarnaar de eerste beleidsprogramma’s om regel-
druk te verminderen streefden, vooral terechtkwambij de schoolbesturen en schoolleiders.
Zij kregen bijvoorbeeld meer financiële autonomie door de invoering van de lumpsum-
financiering en werden verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geboden onderwijs.443

De Boer wijst erop dat de achterliggende gedachte bij de toegenomen autonomie voor
schoolbesturenwas dat zij zomeer konden bijdragen aande onderwijskwaliteit.444 Overigens
hebben Honingh, Ruiter en Van Thiel vraagtekens gezet bij de empirische onderbouwing
van de invloed die schoolbesturen hebben op de onderwijskwaliteit.445

Het gaat in de context van regeldrukvermindering niet alleen over de autonomie van
individuele burgers, maar ook over professionele autonomie. Daarmee wordt verwezen
naar de mogelijkheden van professionals om zelf te bepalen hoe zij invulling geven aan
hunwerkzaamheden.446 Het vergroten van professionele autonomie gaat over het vergroten
van de beleidsruimte van de beroepsgroep of de individuele professional, waarbij de
overheidminder in de regelgevinguitwerkt hoewerkzaamheden ingevuldmoetenworden.447

Welke groep precies als professionals wordt aangeduid, is overigens niet duidelijk. Zo richt
de omschrijving van de term ‘professional’ van de WRR zich voornamelijk op de herken-
baarheid van de professional als dienstverlener door de burger.448 Mackor legt in haar
oratie juist de nadruk op de smalle betekenis van de term professional en beperkt haar

440 Witteveen 2014, p. 358.
441 Witteveen 2014, p. 340.
442 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reusing 2005, p. 26-27. Zie ook 4.4.
443 De Boer 2021, Bronneman-Helmers 2011, p. 345-369, Onderwijsraad 2008, Onderwijsraad 2000b, p. 22-

32, Karstanje, NTOR 1999/4, p. 203-229. Zie ook hoofdstuk 5.
444 De Boer 2021, p. 259.
445 Honingh, Ruiter & Van Thiel 2017.
446 Mackor, RM THEMIS 2011/4, p. 144, Westerman, RM THEMIS 2011/4, p. 141-142.
447 Majoor 2000, p. 7-8.
448 WRR 2004, p. 26.
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omschrijving tot beroepsgroepen met een specifieke academische opleiding. Zoals zij
beschrijft staat daar een bredere betekenis tegenover, waarbij het kan gaan om een groep
mensen met een vergelijkbare opleiding en vaardigheden of juist om een bepaalde
beroepsgroepmet een eigen beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht.449 Zoals in 2.3.9 verder
aan de orde komt, heeft de Onderwijsraad als oplossing voor dit definitieprobleem aange-
geven op welke beroepsgroepen wordt gedoeld.450

Het bevorderen van de professionele autonomie of de autonomie van individuele burgers
kan dus bijdragen aan een groter gevoel van vrijheid. Tegelijkertijd kan zulke vrijheid ook
zorgen voor meer onzekerheid, doordat de beleidsruimte niet door de overheid wordt
ingevuld. Zulke onzekerheid kan resulteren in een roep om meer regels en duidelijkheid
van de overheid. De spanning tussen het bieden van duidelijkheid en het bieden van ruimte
aan professionals om zelf hun werkzaamheden in te richten, wordt ook wel beschreven
onder de benaming ‘regeldrukparadox’. Deze paradox houdt in dat maatschappelijke
actoren de overheid verzoeken om duidelijkheid te bieden terwijl ze tegelijkertijd erg
gesteld zijn op hun handelingsvermogen.451 Oftewel: tussen het bewaken van autonomie
en het bieden van zekerheid bestaat een zeker spanningsveld.452 Deze spanning wordt in
diverse latere hoofdstukken nog verder besproken.453

2.2.18 Waardering van regeldruk

In de literatuur over regeldruk overheerst op het eerste gezicht een negatief sentiment:
regeldruk wordt gezien als een probleem dat moet worden aangepakt en verminderd. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit de gekozen bewoordingen en uit de continue stroom beleidspro-
gramma’s die op vermindering van regeldruk waren gericht. Daarnaast blijkt dit uit de
aanhoudende verlenging van het ‘tijdelijke’ Adviescollege toetsing regeldruk, waarvan de
termijn per 1 juni 2017 is vernieuwd tot 1 juni 2021, die nodig blijft om structurele aandacht
voor regeldruk in het wetgevingsproces te garanderen.454 Tevens zijn er in de afgelopen
jaren diverse wetenschappelijke publicaties geweest en wordt er in de media regelmatig
aandacht besteed aan het probleem regeldruk.455 Verschillende auteurs hebben echter

449 Mackor, RM THEMIS 2011/4, p. 14.
450 Onderwijsraad 2014a, p. 2.
451 Bokhorst 2014, p. 147, WRR 2012, p. 7.
452 Zie bijvoorbeeld Peeters, Hofman & Frissen 2013, p. 22-24.
453 Zie 2.3.13 en 2.3.14 en 4.4.
454 Berkhout e.a. 2020, p. 30-33.
455 Zie hoofdstuk 5 en 6 voor een beschrijving van de beleidsprogramma’s, zie over de verlenging van Actal

enATR5.6.2, 5.7.3 en 5.8.4, zie Ranchordás 2018, Vergeer 2017 enBokhorst 2014 en uit kranten bijvoorbeeld
Vissers, Trouw 16 januari 2018, Spaans, Parool, 25 november 2017, Kalshoven, de Volkskrant, 28 oktober
2017 en Oosterom, Trouw, 16 oktober 2017.
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betoogd dat niet alle regeldruk een negatieve connotatie heeft of in ieder geval zou hoeven
hebben. Zij stellen dat een bepaalde mate van regeldruk een vrijwel automatisch gevolg
van elke wet of regel is.456 Regeldruk wordt ook wel vergeleken met bloeddruk, luchtdruk,
belastingdruk of waterdruk: voorbeelden van een mate van noodzakelijke druk waarbij
geen negatieve connotatie geldt.457 Deze vergelijking is overigens wat ongelukkig als wordt
bedacht dat zowel een lage of hoge bloeddrukmedische risico’smet zichmee kan brengen,
waardoor een negatieve connotatie in dat geval terecht is. Hetzelfde geldt voor belasting-,
lucht- en waterdruk, aangezien ook daarbij een te hoge of te lage druk problematisch kan
zijn. Maar deze voorbeelden functioneren als beeld van noodzakelijke druk en ze laten
zien dat regeldruk volgens deze redenering een neutraal begrip is. Het is druk die ontstaat
als gevolg van de belangenafweging die dewet- of regelgever heeft gemaakt bij het opstellen
van de regel.458 Zoals in 2.2.8 aan de orde kwam creëert een wet of regel rechtsgevolgen:
rechten en plichten voor de betrokkenen. Deze kunnen druk veroorzaken, bijvoorbeeld
in de vorm van een vereiste gedragsaanpassing. Als regeldruk als een neutraal begrip wordt
gezien, is deze druk simpelweg een feitelijk gevolg van wetgeving. De constatering dat een
regel regeldruk oplevert voor betrokkenen, is dan qua lading vergelijkbaar met de vaststel-
ling dat een regel rechtsgevolgen voor een betrokken actor oplevert.

In aansluiting op het voorgaande stellen verschillende auteurs dat de negatieve connotatie
van het begrip regeldruk wél juist kan zijn als een extra onderscheid wordt gemaakt. Het
gaat dan om een onderscheid tussen nodige en onnodige regeldruk, nuttige en overtollige
regeldruk of terechte en onterechte regeldruk.459 Dit aanvullende onderscheid is volgens
hen nodig om te verduidelijken welke regeldruk een probleem vormt dat aangepakt zou
moeten worden. In zijn advies over het ‘Experiment regelluwe scholen’ stelt de Afdeling
Advisering van de Raad van State dat ‘ongewenste regeldruk ontstaat indien regels niet
(meer) aan hundoel beantwoorden, tegenstrijdig zijn, wenselijke ontwikkelingen blokkeren
of onnodig vrijheid inperken.’460 VanOmmeren benoemt onnodige en overtollige regeldruk,
waarbij het volgens hem gaat om regeldruk die door de wetgever niet bedoeld is. Niet
bedoelde,maar wel aanwezige regeldruk is overtollig of onnodig; zolang het te beschermen
belang minder zwaar weegt dan de last van de regel is sprake van overbodigheid. Deze

456 Zie bijvoorbeeld Van Ommeren 2012a, p. 133, Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 275, Voermans 2008,
p. 29, Timmer, NTOR 2017/1, p. 8.

457 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 275, Timmer,NTOR 2017/1, p. 8, Van den Bosch 2005, p. 66, Stevens
e.a. 2005, p. 4.

458 Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019, p. 4, Van Ommeren 2012a, p. 124.
459 Deze termen betreffen geen proxy van regeldruk zoals omschreven in 2.2.11, omdat ze niet aan de definitie

van een proxy voldoen. Het gaat om een term die een waarde hecht aan bestaande regeldruk, niet om een
definitie of omschrijving van regeldruk of een meetbare variabele die als verduidelijking van regeldruk kan
dienen.

460 Raad van State 2015, p. 2 (Stcrt. 2015, 43020).
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regeldruk weegt volgens Van Ommeren niet op tegen het belang dat de regel beoogt te
regelen of beschermen. Daarbij werkt hij echter niet uit hoe dit onderscheid gemaakt zou
moetenworden en tevens niet vanuit welk perspectief dit onderscheid zoumoetenworden
gemaakt.461 OokVanGestel enHertogh zien een dergelijk onderscheid. Zij stellen de vraag
aan de orde hoe goede van slechte regeldruk kan worden onderscheiden, daarmee impli-
cerend dat beide soorten regeldruk bestaan.462 Tot een beantwoording van deze, volgens
hen ook veelgestelde, vraag komen ook zij niet.

Florijn stelt in zijn artikel dat het bij regeldruk gaat om onwenselijke of onnodige regelge-
ving, regels die overbodig zijn of waarvan het resultaat niet langer aansluit bij de maat-
schappij.463 Hoewel Veerman, De Kok en Clement er geen benaming op plakken,
beschrijven ook zij een vergelijkbaar onderscheid. Zij wijzen erop dat de nadruk niet uit-
sluitend zou moeten liggen op het verminderen van het aantal regels. In plaats daarvan
moet volgens hen aandacht worden besteed aan de soort regels, welke instantie de regels
moet opstellen, welke belangen de regelsmoeten beschermen en tot slot bij wie de eventuele
nadelen terecht mogen komen.464 Ook Van den Bosch lijkt impliciet een onderscheid te
willen maken, doordat hij benadrukt dat regeldruk vooral beheersbaar moet blijven.465 In
deze betogen wordt niet uitgewerkt hoe een dergelijk onderscheid gemaakt zou moeten
worden. Voorts is onduidelijk door welke actor of aan de hand van welke maatstaf of cri-
terium dit onderscheid gemaakt zou kunnen worden. Tevens is het de vraag vanuit welk
perspectief regeldruk wordt beoordeeld. Regeldruk die door de overheid als nodig wordt
beoordeeld, kan vanuit het perspectief van een gebruiker van die regel juist onnodig zijn.
Deze kanttekeningen belemmeren de toepassing van het voorgestelde onderscheid. Die
belemmering is ook op te maken uit de constatering dat het onderscheid tussen nodige en
onnodige regeldruk in later onderzoek naar regeldruk weinig wordt toegepast en vaak
alleen wordt benoemd.466 Ondanks deze bezwaren, lijkt een onderscheid tussen nodige en
onnodige regeldruk toch langzaam gebruikelijk te worden. Zo wordt het onderscheid in
de programmabrief ‘Goed geregeld, een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012-
2017’ als volgt omschreven:

‘Regels zijn echter ook nodig om publieke belangen te borgen en economische
enmaatschappelijke activiteiten te reguleren. Onnodige regeldruk gaat daaren-
tegen ten koste van economische groei en belemmert burgers en professionals

461 Van Ommeren 2012a, p. 133, zie ook Bokhorst 2014, p. 144-146, De Jong & Herweijer 2004, p. 15.
462 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 120.
463 Florijn, RegelMaat 2016 (31)2, p. 119-120.
464 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 275-276.
465 Van den Bosch 2005, p. 66.
466 Zie bijvoorbeeld Vergeer 2017, p. 66.
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om initiatieven te nemen.De uitdaging is om regeldrukeffecten te optimaliseren
zodat doelen van regels intact blijven en negatieve effecten zo beperkt mogelijk
zijn.’467

Een ander voorbeeld is de daaropvolgende programmabrief, al is daar geen omschrijving
in opgenomen.468 Opvallend genoeg komt het onderscheid niet voor in het ‘Handboek
meting regeldrukkosten’, terwijl die toch de rijksbrede methode voor het in kaart brengen
van regeldruk bevat.469 Het onderscheid is verder niet alleen terug te vinden in kamerstuk-
ken, maar het is tevens overgenomen in publicaties van het ATR.470

Uit de voorgaande alinea’s is duidelijk dat regeldruk niet per definitie negatief hoeft te
worden gewaardeerd. Daarnaast is gebleken dat het maken van een onderscheid tussen
nodige en onnodige regeldruk verschillende voorstanders kent. Ook door sommige van
henwordt de termonnodige regeldruk gebruikt, zonder expliciet te omschrijven hoe zulke
regeldruk precies geïdentificeerd kan worden. Het is duidelijk dat de effecten van regels
kunnen verschillen per groep en zelfs per individu.471 Dit leidt tot een uiteenlopende
ervaring van regeldruk, wat het maken van een onderscheid verder compliceert. Uit het
door het ATR gehanteerde toetsingskader volgt dat onnodige regeldruk kan worden ver-
oorzaakt doordat regels niet nuttig of noodzakelijk zijn, er minder belastende alternatieven
bestaan of doordat er een uitvoeringswijze is gekozen die onwerkbaar is voor demaatschap-
pij.472 Bij deze beoordeling is het perspectief van de beleidsmaker leidend. Zo moet er bij
de eerste vraag (over nut en noodzaak) een taak voor de overheid zijn waarvoor wetgeving
het best geschikte instrument is. Zelfs als daarvan sprake is, betekent dat nog niet dat de
regel ook nuttig en noodzakelijk is vanuit het perspectief van de normadressaten. Het
toetsingskader maakt het onderscheid tussen nodige en onnodige regeldruk hanteerbaar,
maar het onderscheid blijft impliciet en ambigu van aard en steeds afhankelijk van de
beoordeling in de specifieke situatie. Nu het situatieafhankelijk is of regeldruk wordt
ervaren, is het echter de vraag of dit onderscheid überhaupt zou kunnen worden versterkt.
Vooralsnog biedt het toetsingskader een handvat voor het maken van een onderscheid
tussen nodige en onnodige regeldruk.

467 Kamerstukken II 2012/13, 29 362, nr. 212, p. 2.
468 Kamerstukken I 2018/19, 29 515, nr. C, p. 3. 6-8.
469 Sevat & Streefkerk 2018.
470 Kamerstukken II 2019/20, 27 859, nr. 141, b1, p. 3, 9,10, ATR 2019b, p. 12, ATR 2019a, p. 2-3, ATR 2018,

p. 2, ATR 2017, p. 8-9, Actal 2011a, p. 13.
471 Zie hierover 3.4.
472 Zie ATR 2020a, p. 11.
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2.2.19 Besluit

Paragraaf 2.2 geeft weer hoe vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines naar het
concept regeldruk wordt gekeken. Deze paragraaf vormt de basis om de bespreking in de
volgende paragraaf te kunnen toespitsen op het onderwijs. Zoals aangekondigd is de
paragraaf opgebouwd als een trechter, waarin vanuit een algemeen begin steeds verder op
het concept regeldruk wordt ingezoomd. Regels zijn rechtsnormen, een methode van de
overheid om te sturen of algemene regels die in wet- en regelgeving is vervat. Die regels
worden door de overheid ingezet om de maatschappij te sturen, burgers tegen elkaar en
tegen de overheid te beschermen en het door de overheid gewenste gedrag te communice-
ren. Een scherp onderscheid tussen instrumentele en symbolische regels blijkt lastig te
maken. Beide typen regels kunnen te instrumenteel worden ingezet, waarbij zowel probleem
als oplossing worden versimpeld. Afhankelijk van het perspectief kan gesteld worden dat
regels tot stand komen in een wetgevingsproces, maar ook door het politieke proces van
onderhandelendwetgeven of als gevolg van de regelreflex. De overheid stuurtmet regelge-
ving het gedrag van maatschappelijke actoren, waarbij kennis van regelgeving beperkter
is dan aangenomen en het gedrag afhankelijk blijkt van het doenvermogen van burgers.
De regels komen niet in een homogene maatschappij terecht, maar in semi-autonome
sociale velden die de werking van regels kunnen beïnvloeden. Het gaat daarbij om regels
van de Rijksoverheid. De normadressaten van die regels zijn de partijen die gevolgen
kunnen ondervinden. Voor het leren van regels is leervermogen nodig, die door de com-
plexiteit van de regel wordt beïnvloed. Regels kunnen regelgemak, regelgeluk en regelnut
opleveren: de regels kunnen bijdragen aan de rechtszekerheid van de normadressaten, hen
duidelijkheid verschaffen en hun autonomie bevorderen.Hier bestaat een zeker spannings-
veld tussen, omdat autonomie meer ruimte vereist en rechtszekerheid en duidelijkheid
juist minder. Naast deze positieve gevolgen kunnen regels ook druk opleveren, die kan
bijdragen aan regelnaleving of als regeldruk kan worden aangemerkt. Van het concept
regeldruk zijn verschillende definities ontwikkeld, zowel in de literatuur als in beleidsdo-
cumenten.Hieruit komt geen algemeen geaccepteerde definitie naar voren,wat samenhangt
met de constatering dat regeldruk een essentially contested concept is. In empirisch
onderzoek worden daarom proxy’s voor regeldruk gehanteerd, waarmee het concept
regeldruk wordt verduidelijkt of meetbaar wordt gemaakt. Regeldruk kent verschillende
dimensies en heeft zowel een kwantitatief als een kwalitatief aspect, waarmee een objectief
en een subjectief aspect samenhangen. In semi-publieke sectoren als het onderwijs en de
zorg is daarnaast nog een dimensie zichtbaar: daar wordt onderscheid gemaakt tussen
externe en interne regeldruk. Regeldruk wordt over het algemeen als een negatief gevolg
van regelgeving gezien. Tochwordt tegenwoordig bepleit dat het regeldrukverminderings-
beleid regeldruk niet volledig moet willen reduceren, maar vooral onnodige regeldruk
moet voorkomen.Het toetsingskader van het ATRbiedt een handvat voor het onderschei-
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den van onnodige regeldruk, waarbij het gaat om regels die niet nuttig of noodzakelijk
zijn, waarvoor minder belastende alternatieven bestaan of waarbij de uitvoeringswijze
maatschappelijk gezien onwerkbaar is.

��� 6IKIPW IR VIKIPHVYO MR LIX SRHIV[MNW

2.3.1 Inleiding

Zoals al aangegeven is dit onderzoek gericht op het onderwijs in Nederland, waarbij de
nadruk ligt op het po, vo enmbo.473 In deze paragraaf wordt voortgebouwd op het algemene
beeld van regeldruk dat 2.2 heeft gegeven. Daarbij wordt de beschrijving toegespitst op
het onderwijs. Dat betekent dat sommige,maar niet alle, vragen uit de voorgaande paragraaf
hier specifiek voor het onderwijs beantwoord zullen worden. De nadruk op het onderwijs
komt naar voren uit de toegepaste literatuur, die voor het merendeel op het onderwijs is
gericht. Of een vraag in deze paragraaf is overgenomen, is daarmee grotendeels afhankelijk
van de beschikbare literatuur.

2.3.2 Hoe ontstaan onderwijsregels?

Hoe algemene overheidsregels tot stand komen is beschreven in 2.2.4. Deze procedure
geldt voor alle wetgeving die volgens de formele wetgevingsprocedure tot stand komt. Het
onderwijs staat bekend als een terrein waarop veel wetgeving tot stand komt. In de periode
van 2005 tot 2017 telde Zoontjens maar liefst 140 aanhangige en aangenomen wetsvoor-
stellen.474 De eerdere constatering dat slechts een beperkt deel van de wetsvoorstellen naar
aanleiding van een initiatief tot stand komt, geldt echter ook voor wetsvoorstellen die op
het onderwijs zien.475 In de periode van 2005 tot 2019 waren er 6 initiatiefwetsvoorstellen
aanhangig, tegenover negen wetsvoorstellen die afkomstig waren van de regering.476 Deze
tellingen zouden de indruk kunnen wekken dat het met de hoeveelheid wetgeving in het
onderwijs, in ieder geval tegenwoordig, wel meevalt.477 Een vergelijkbare zoektocht naar

473 Zie 1.5.3 voor een globale omschrijving van deze onderwijssectoren.
474 Zoontjens 2019, p. 232. Een aanhangig wetsvoorstel is ingediend en in behandeling bij Tweede Kamer

(Voermans 2016).
475 Zie 2.2.4.
476 Op tweedekamer.nl is gezocht opwetsvoorstellen die zijn behandeld door deCommissieOnderwijs, Cultuur

en Wetenschap. De initiatiefwetsvoorstellen waren allemaal gericht op het onderwijs, terwijl er negen
wetsvoorstellen van de regering gericht waren op het onderwijs en er een betrekking had op het wijzigen
van de Mediawet.

477 De Jong & Herweijer 2004, p. 27, 29-40.
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overige typenwetgeving afkomstig vanOCW levert echter ruim 3.000ministeriële regelin-
gen en besluiten op.478 De constatering dat er veel wet- en regelgeving van toepassing is
op het onderwijs, lijkt dus nog steeds gerechtvaardigd. De procedure waarin onderwijsre-
gelgeving tot stand komt, kent een extra stap ten opzichte van de ‘standaard’ wetgevings-
procedure.479 De Onderwijsraad is het onafhankelijke adviesorgaan op het terrein van het
onderwijs in Nederland, dat de regering en Staten-Generaal adviseert over beleid en wet-
geving.480 In het werkprogramma van deOnderwijsraad zijn zowel advisering op aanvraag
van de regering of de TweedeKamer enwetenschappelijke verkenningen op eigen initiatief
opgenomen.481 Die advisering maakt vaak onderdeel uit van het wetgevingsproces. Nu het
fenomeen regeldruk een problematische rol speelt in het onderwijs, komt dat thema
regelmatig terug in de advisering.482

2.3.3 Welke regels in het onderwijs?

De nadruk ligt in dit onderzoek op wet- en regelgeving van de Rijksoverheid.483 Deze
bespreking kan nader worden gespecificeerd als wordt ingezoomd op het onderwijs in
Nederland.484 Daar is het algemene publiek- en privaatrecht van toepassing, afhankelijk
van de openbare of bijzondere grondslag van de school.485 Het gaat dan onder meer om
bepalingen over de rechtsverhouding tussen leerling, ouder en school, over de rechten en
plichten van onderwijsprofessionals als werknemer, over de mogelijkheden om juridische
stappen te ondernemen tegen een beslissing van de het bevoegd gezag en over het aanspre-
ken van de school op het garanderen van een veilige omgeving.486 Onderzoekers van Ecorys
hebben in 2004 en 2011 een onderzoek uitgevoerd naar de regeldruk die door verschillende
groepen onderwijsprofessionals wordt ervaren.487 Uit hun inventarisaties volgde onder
meer dat niet alleen opwetgeving vanOCW, zoals de sectorwetten, werd gewezen als werd
gevraagd naar regelgeving die regeldruk opleverde.488 Ookmeer algemenewet- en regelge-
ving waarmee professionals in het onderwijs te maken hebben werd genoemd. Het gaat

478 Op zoek.officielebekendmakingen.nl is gezocht op publicaties in de Staatscourant of het Staatsblad in de
periode van 1 januari 2005 tot enmet 31 december 2019 die afkomstig zijn van hetMinisterie vanOnderwijs,
Cultuur en Wetenschap en betrekking hebben op onderwijs en wetenschap.

479 Zie 2.2.4.
480 Art. 2, eerste lid, Wet op de Onderwijsraad (Stb. 1997, 220).
481 Onderwijsraad 2019c.
482 Onderwijsraad 2019a, p. 82-83, Onderwijsraad 2016, p. 21, Onderwijsraad 2005a, p. 122.
483 Zie 2.2.1.
484 Zie hiervoor ook 1.5.4.
485 Zie 1.5.5 voor een bespreking van de aanduiding ‘school’.
486 Huisman 2017, Paijmans 2013, p. 43-60.
487 Van der Aa e.a. 2011, Donker van Heel e.a. 2004.
488 Zie 1.5.4.
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dan bijvoorbeeld omdeArbeidsomstandighedenwet, de Algemene verordening gegevens-
bescherming in relatie tot de registratie van leerlinggegevens en interne regelgeving van
schoolorganisaties.489 Ook uit het onderzoek van Van Kuijk e.a., die onderzochten hoe
regeldruk in het onderwijs door leraren wordt beleefd, volgt dat irritatie van leraren over
regelgeving niet uitsluitend wordt veroorzaakt door regelgeving afkomstig van OCW.490

Naast die externe regelgeving van OCW kan ook interne regelgeving van onderwijsinstel-
lingen, waarmee zij uitvoering geven aan de externe regelgeving, regeldruk opleveren.

2.3.4 Normadressaten van onderwijswetgeving

In paragraaf 2.2.6 werd uitgewerkt dat de term normadressaten in dit onderzoek verwijst
naar de partijen die de gevolgen van wetgeving kunnen gaan ondervinden en dat deze
partijen afhankelijk van het onderwerp van de regelgeving nog nader kunnen worden
gespecificeerd.491 De regelgeving die betrekking heeft op het onderwijs spreekt verschillende
groepennormadressaten aan.Algemeen verbindende voorschriften spreken veelal ‘eenieder’
aan, waarmee wordt bedoeld dat ze zich in feite richten tot alle actoren binnen de maat-
schappij. In zulke algemeen verbindende voorschriften wordt de financiering voor de
openbare school geregeld, waardoor die van toepassing zijn op alle betrokkenen in de
onderwijsinstellingen. Een bijzondere school ontvangt financiering op basis van bekosti-
gingsvoorwaarden, die alleen het bevoegd gezag binden en alleen via het bevoegd gezag
op de werkvloer gelden.492 In de sectorwetgeving is het bevoegd gezag (de rechtspersoon
voor het bijzonder onderwijs en de stichting voor verzelfstandigd openbaar onderwijs) de
entiteit die wordt aangesproken.493 Zoals Nolen in zijn proefschrift heeft uitgewerkt, wordt
in deze wetgeving de term ‘bevoegd gezag’ vanuit een drietal invalshoeken gebruikt. Het
bevoegd gezag is de drager van rechten en plichten, de normadressaat en de instantie die
bevoegd is om openbaar gezag uit te oefenen. Volgens Nolen wordt in wetgeving onvol-
doende gespecificeerd in welke hoedanigheid het bevoegd gezag wordt aangesproken,
maar wordt ‘bevoegd gezag’ gebruikt als containerbegrip dat deze invalshoeken omvat.494

In de thematische onderwijswetten varieert de entiteit die wordt aangesproken. Naast het
bevoegd gezag van een school worden ook de mogelijke leden van de medezeggenschaps-

489 Van der Aa e.a. 2011, p. 24.
490 Van Kuijk e.a. 2008, p. 1-8.
491 Zie voor de algemene bespreking 1.5.5, 2.2.6 en 2.3.4.
492 De Boer e.a. 2013, p. 11.
493 Nolen 2017, p. 151. Zie 1.5.4.
494 Nolen 2017, p. 112.
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raad, de Inspectie van het Onderwijs, het schoolhoofd, de leerplichtambtenaar, de ouders
of verzorgers van minderjarige jongeren en meerderjarige jongeren zelf aangesproken.495

2.3.5 Hoe wordt het onderwijs gestuurd?

In het onderwijs heeft de overheid een stelselverantwoordelijkheid, die inhoudt dat zij er
verantwoordelijk voor is dat het stelsel functioneert. De overheid geeft uitvoering aan haar
stelselverantwoordelijkheid door beleid te maken, dat door de autonome scholen moet
wordenuitgevoerd.Hiervoor stelt de overheid publiekemiddelen beschikbaar, tegenwoordig
in de vorm van een lumpsum.496 Daarbij vloeit uit de vrijheid van onderwijs voort dat de
overheid een balansmoet zoeken tussen sturing en handelingsvermogen.DeOnderwijsraad
verwoordt dit als volgt:

‘Te veel sturing en controle door de overheid doet onvoldoende recht aan
pluriformiteit. Het kan het proces van kwaliteitsverbetering belemmeren,
innovatie in de weg staan en tot een gebrek aan vertrouwen leiden. Te veel
ruimte voor instellingen kan echter leiden tot risico’s op het veronachtzamen
van publieke belangen en het verspillen van publieke middelen. Evenwicht in
de bestuurlijke verhoudingen tussen onderwijsinstellingen en overheid is
belangrijk.’497

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat de overheid niet de enige sturende
partij in het onderwijs is en dat niet alleen door middel van onderwijsregelgeving wordt
gestuurd. Zo signaleren Frissen e.a. dat naast de overheid ook schoolbesturen en schoollei-
ders sturingsmogelijkheden hebben. Daarnaast benadrukken zij dat sturing niet beperkt
is tot het opstellen van regelgeving en beleid en het sluiten van sectorakkoorden, maar dat
ook intern beleid van de onderwijsorganisaties een rol speelt.498 Een vergelijkbare conclusie
over sturing volgt uit het onderzoek van Waslander, Hooge en Theisens. Onder sturing
verstaan zij het beïnvloeden van routines van organisaties (een stabiel patroon van activi-
teiten binnen een organisatie), door andere organisaties of de organisatie zelf. Zulke sturing
vindt in het complexe Nederlandse onderwijsstelsel door meerdere actoren plaats, die
tegelijkertijd op verschillende niveaus sturen. De precieze taakverdeling tussen schoolbe-

495 Zie art. 1Wetmedezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658), art. 1Wet op hetOnderwijstoezicht (Stb. 2002,
387) en art. 1 en 2 Leerplichtwet 1969 (Stb. 1968, 303).

496 De lumpsum komt verder aan bod in 4.2.2.
497 Onderwijsraad 2013b, p. 7.
498 Frissen e.a. 2015, p. 17-18.
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stuurder en schoolleider bij het geven van sturing verschilt per specifieke organisatie.499

De Onderwijsraad beschrijft dat schoolleiders in sommige scholen de ruimte hebben om
hun eigen beleid te voeren, terwijl andere schoolbesturen hierminder ruimte voor laten.500

De Onderwijsraad pleit in dit verband voor een sterkere rol voor de schoolleider. Zij
moeten zorgen voor de vertaling van de onderwijsregelgeving naar de specifieke situatie
van hun school. Daarvoor is hun positie bij uitstek geschikt, omdat zowel de sectorwetten
als de thematische onderwijswetten regelmatig tot hen gericht zijn.501 Dat houdt in dat zij
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de bepalingen. Waar de bepalingen ruimte
bieden voor eigen invulling, bijvoorbeeld waar sprake is van een open norm, kunnen zij
die invullen en uitwerken in interne regels van de school.502 Tegelijkertijd kunnen zij als
een soort buffer of hitteschild fungeren:

‘Dit houdt in dat ze hun organisatie uit de wind houden door te zoeken naar
wat er echt moet en welke ruimte er is om iets niet of anders te doen. Aan de
andere kant kunnen zij de regelgeving proberen te relativeren of het doel
hiervan goed te (sic.) communiceren aan de organisatie.’503

Schoolleiders die deze functie goed uitvoeren, kunnen zorgen voor een beperking van de
regeldruk en werkdruk die door leraren wordt ervaren.504

Hooge omschrijft drie vormen van sturen: ‘betekenisverlening en voorbeeldgedrag (in dit
onderzoek aangemerkt als normaliseren), tot het toebedelen van rollen en het aanspreken
op verantwoordelijkheden (in dit onderzoek aangemerkt als responsibiliseren), tot alle
denkbare vormen van mondelinge en schriftelijke communicatie, en formele afspraken
en formats (in dit onderzoek aangemerkt als instrumenteren)’.505 Die drie vormen van
sturing zijn zichtbaar in de door OCW gehanteerde lenige netwerksturing. Met lenige
netwerksturing bedoelen Waslander, Hooge en Theisens dat OCW zowel rechtstreeks als
via het sturingsnetwerk met andere actoren in het onderwijs stuurt. Door hen genoemde
voorbeelden van zulke andere actoren zijn ‘…andere Ministeries (Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie), zelfstandige bestuurs-
organen (Inspectie van het Onderwijs, College voor Toetsen en Examens), adviesraden
(WRR, Onderwijsraad), sectorraden (VO-raad, MBO Raad), werknemers- en beroepsor-

499 Waslander, Hooge & Theisens 2017, p. 3-4.
500 Onderwijsraad 2018a, p. 23-24.
501 Zie 2.3.4 en 3.4.7.
502 Onderwijsraad 2021b, p. 47-48, zie over open normen 4.4.
503 Blesgraaf e.a., Van twaalf tot achttien 2021/6, p. 19.
504 Zie 3.4.3.
505 Hooge 2017, p. 13.
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ganisaties (Stichting van het Onderwijs, Onderwijscoöperatie), programmabureaus
(Steunpunten Taal en Rekenen, School aan Zet, MBO in Bedrijf) en kennisinstellingen en
advies- en ondersteuningsorganisaties (hoger onderwijsinstellingen, Leraar24, SLO,
Stichting leerkracht!)’.506 Daarbij is de manier van sturen waarvoor wordt gekozen afhan-
kelijk van de betrokken actoren en het onderwerp waarop gestuurd wordt. In tegenstelling
tot andere sectoren wordt sturing van het onderwijs bemoeilijkt doordat de onderwijsvrij-
heid OCW dwingt om de richting en inrichting van het onderwijs aan scholen over te
laten, terwijl er tegelijkertijd een maatschappelijke vraag naar het garanderen van goed
onderwijs bestaat.507 Door lenige netwerksturing kan OCW volgens Hooge alsnog sturing
bieden aan de complex te sturen onderwijssectoren. Het risico dat volgens Waslander,
Hooge en Theisens aan zulke lenige netwerksturing verbonden is, is dat op ieder beleids-
themaop een verschillendewijzewordt gestuurdwaardoor onderwijsorganisaties overbelast
kunnen raken.508 Zulke overbelasting vertoont overeenkomstenmet beleidsresistentie, het
fenomeen dat in 2.3.10 verder aan de orde komt.

2.3.6 Onderwijswetgeving is (te) instrumenteel

Een van de instrumenten die de overheid kan inzetten om haar beleidsdoelen te bereiken,
is wet- en regelgeving.509 Als regelgeving wordt ingezet als middel om een beleidsdoel te
bereiken, gaat het over instrumentele regelgeving. In 2.2.3werd hier symbolische regelgeving
tegenover gezet. Zulke symbolische regelgevingwordt vooral gebruikt vanwege de symbo-
lische waarde. Ook symbolische regelgeving heeft soms (deels) een instrumenteel karakter.
Diverse auteurs hebben kritiek geuit op de ontwikkeling dat wetgeving in toenemende
mate (te) instrumenteel wordt ingezet. Deze trend wordt ook in het onderwijs gesigna-
leerd.510 Zo betoogt Slagter dat het onderwijs in toenemendemate een instrumentele aanpak
kent, waarbij de kwaliteit kwantitatief wordt gemeten aan de hand van bijvoorbeeld sla-
gingspercentages. Onder verwijzing naar Leeman stelt Slagter dat cijfers alleen een middel
mogen zijn en geen doel op zich. Het doel van het onderwijs is om jongeren iets te leren,
op een manier die ook het leren zelf voor hen betekenis geeft.511 Ook Nolen signaleert een
vergaande instrumentalisering in het onderwijs, waarbij hij de kanttekening plaatst of de
instrumentele wetgeving en beleid wel passen bij het onderwijs dat juist veel meer dan een
instrument is.512 Dat het onderwijs veel meer is dan een instrument wordt door Nolen

506 Hooge 2017, p. 3, Waslander, Hooge & Theisens 2017, p. 5-6.
507 Waslander, Hooge & Theisens 2017, Hooge 2017. Zie ook 2.2.12.
508 Waslander, Hooge & Theisens 2017, p. 15-16.
509 Zie 2.2.5 en 2.2.6.
510 Zie bijvoorbeeld Onderwijsraad 2007a, p. 14-15, Putters 2007, p. 12, 14, WRR 2004.
511 Slagter, Tijdschrift voor toegepaste filosofie 2018/4, p. 1-8.
512 Nolen 2017, p. 597-598.
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verduidelijkt door verwijzing naar de definitie van onderwijs die door UNESCO wordt
gehanteerd.513 Hieruit volgt dat onderwijs te maken heeft met het overdragen van kennis
en dat dat onderwijs plaatsvindt in een school of onderwijsinstelling, die tegelijk fungeert
als de gemeenschap.514 Putters signaleert dat wetgeving soms te instrumenteel wordt
ingezet, waarbij hij instrumenteel gebruik verwoordt als het versimpelen van problemen
tot de inzet van een instrument.515 Daarnaast stelt Putters vast dat een dergelijke instru-
mentele benadering vaak samenhangtmet een rationeel perspectief op beleid.516 Voor zo’n
perspectief heeft de WRR recent gewaarschuwd in zijn rapport, waarin wordt betoogd dat
het rationele perspectief moet worden vervangen door een realistisch perspectief. Vanuit
een realistisch perspectief houdt de overheid er rekeningmee dat gedrag slechts in beperkte
mate rationeel is.517 Duidelijk is dat instrumentele inzet van wetgeving en beleidsinstru-
menten in het onderwijs veelvuldig voorkomt. Niet alleen regelgevingwordt instrumenteel
ingezet, hetzelfde geldt voor diverse brochures die OCW en de Inspectie hebben gepubli-
ceerd. Die brochures vormen een onderdeel van de aanpak van regeldruk en wekken de
indruk dat de uitleg in die brochures de ervaren regeldruk kan oplossen, terwijl ze de
doelgroep slecht bleken te bereiken en daardoor minder effectief waren.518 Problematisch
aan een instrumentele inzet van regelgeving en andere instrumenten is dat hiermee
beleidsproblemen en vooral oplossingen versimpeld worden weergegeven, waardoor ten
onrechte de indruk kan ontstaan dat een probleemopgelost kanwordenmet het simpelweg
opstellen van een wetsbepaling of inzetten van een beleidsinstrument.

2.3.7 Hoe wordt regeldruk in literatuur gericht op het onderwijs gedefinieerd?

In 2.2.9werden eerder al definities van regeldruk besproken die inmeer algemene literatuur
naar voren komen. In deze paragraaf staat literatuur die specifiek is gericht op het onderwijs
centraal. In een van de eerste – veelvuldig aangehaalde – onderzoeken hebben Donker van
Heel e.a. van onderzoeksbureau Ecorys in 2004 voor OCW in kaart gebracht wat onder
regeldruk moet worden verstaan.519 Aanleiding voor dit onderzoek was de constatering
dat het meten van administratieve lasten vooral is gericht op het bedrijfsleven, terwijl de
wet- en regelgeving vanOCWslechts beperkt invloed opdie sector heeft.520 De onderzoekers
onderscheiden drie soorten regeldruk, namelijk potentiële, feitelijke en gepercipieerde

513 UNESCO verwijst naar de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (unesco.nl).
514 Nolen 2017, p. 21.
515 Putters 2007, p. 12.
516 Putters 2007, p. 14.
517 WRR 2017, p. 13-15.
518 Blesgraaf, NTOR 2019/1, p. 18-33, zie ook 3.3.10 en 4.6.1.
519 Donker van Heel e.a. 2004.
520 Donker van Heel e.a. 2004, p. 17.
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regeldruk.521 Met deze drie typen regeldruk hebben de onderzoekers de regeldruk voor
onderwijsinstellingen in kaart gebracht. Ten eerste blijkt uit hun inventarisatie dat in 2004
25 procent van de potentiële regeldruk van OCW afkomstig was. Dat betekent dat eind
2004 25 procent van de regels waarmee een school in potentie te maken kon krijgen
afkomstig was van OCW. Andere belangrijke veroorzakers van potentiële regeldruk voor
onderwijsinstellingen waren het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
gemeenten.522 Helaas hebbenVan derAa e.a. van Ecorys uit 2011 in hun vervolgonderzoek
geen aandacht meer besteed aan de potentiële regeldruk, waardoor geen actualisatie van
deze telling beschikbaar is.523 Het onderzoek van de Jong en Zijlstra besteedt ook aandacht
aan de algemene regelproductie in Nederland en signaleert ondanks het gevoerde beleid
een toename van het aantal regels.524 In 2021 lijkt de situatie grotendeels hetzelfde. Ter
illustratie heb ik, zonder toepassing van de door Donker van Heel e.a. gehanteerde selec-
tiecriteria, in de database van KOOP gezocht naar wetten en regels van OCW.525 Waar
deze zoekactie voor 1 januari 2004 1.304 resultaten oplevert, zijn er voor 1 januari 2021
2.060 resultaten. Hieruit kan natuurlijk geen harde conclusie worden getrokken, maar de
potentiële regeldruk van OCW lijkt niet te zijn afgenomen.

Ten tweede introduceren Donker van Heel e.a. de benaming ‘feitelijke regeldruk’ voor de
kosten die voortvloeien uit informatieverplichtingen aan de overheid.526 Zoals zij zelf
aangeven, hebben zij de definitie van administratieve lasten van de Interdepartementale
Projectdirectie Administratieve Lasten als het ware opgerekt om in hun onderzoek niet
alleen de verplichtingen mee te nemen die volgen uit wetgeving, maar ook uit daarvan
afgeleide regelgeving.527 Het concept feitelijke regeldruk wordt dus toegepast om een
inschatting van de hoeveelheid regeldruk te maken.528 Dit concept is in verschillende
onderzoeken overgenomen en wordt veelal benoemd als een geobjectiveerde vorm van
regeldruk.529 De Jong en Zijlstra gebruiken feitelijke regeldruk als een synoniem van
administratieve lasten.530 Van der Vegt, Ehrismann en Van der Burg kijken naar de kosten
die een organisatie maakt om verplichtingen na te komen.531 En Dorbeck-Jung, Oude
Vrielink-van Heffen en Reussing leggen de nadruk op de kosten van het voldoen aan een

521 Deze definitie is in 1.1 weergegeven als werkdefinitie in dit onderzoek.
522 Donker van Heel e.a. 2004, p. 12.
523 Van der Aa e.a. 2011, p. 17-18.
524 De Jong & Zijlstra 2009, p. 11, 20.
525 Via de website wetten.overheid.nl.
526 Donker van Heel e.a. 2004, p. 12-13.
527 Donker van Heel e.a. 2004, p. 20-21, Interdepartementale Projectdirectie Administratieve Lasten 2003.
528 Donker van Heel e.a. 2004, p. 18.
529 Zie 2.2.11, Stoter & Huls 2006, p. 15, De Jong & Zijlstra 2009, p. 26.
530 De Jong & Zijlstra 2009, p. 26.
531 Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019, p. 11.
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open norm, wat zij aanduiden als ‘materiële regeldruk’.532 Hoewel in de toepassing van het
concept feitelijke regeldruk dus verschillende accenten worden gelegd, hebben de toepas-
singenmet elkaar gemeen dat het gaat omeen vormvan regeldruk die kanworden berekend
door kosten in te schatten en dus (kwantitatief) meetbaar is. De berekening van feitelijke
regeldruk toont dat die in 2004 voor het totale onderwijs (inclusief hoger en speciaal
onderwijs) 438,3 miljoen euro bedroeg. Het vervolgonderzoek uit 2011 laat zien dat de
feitelijke regeldruk voor het onderwijs in 2010 met 45 procent ten opzichte van 2004 was
afgenomen naar 241,3 miljoen euro.533 Overigens merken Van der Aa e.a. op dat deze
afname deels wordt verklaard door een aanpassing van de gehanteerde definitie van kosten
en niet alleen wordt veroorzaakt door het schrappen of vereenvoudigen van het aantal
regels.534 Harde conclusies over de verhouding tussen de potentiële en feitelijke regeldruk
worden hierdoor bemoeilijkt.

Waar potentiële regeldruk kan worden gemeten door het tellen van regels en feitelijke
regeldruk door berekening van administratieve lasten, zien Donker van Heel e.a. dat
gepercipieerde regeldruk moeilijker te meten is.535 Gepercipieerde regeldruk heeft meer
te maken met de individuele ervaring van regels. Die ervaring is een kwalitatief concept,
wat inhoudt dat dit niet eenvoudig kan worden gekwantificeerd en gemeten, maar dat
door de inzet van kwalitatieve onderzoeksmethoden meer kennis over en begrip van het
concept kan worden verkregen. Donker van Heel e.a. hebben hiervoor een typologie voor
gepercipieerde regeldruk ontwikkeld. Of sprake is van gepercipieerde regeldruk, heeft te
maken met proces, vorm, inhoud en uitvoering van regelgeving, de capaciteit voor uitvoe-
ring van de regels en met aspecten die bestaan ten aanzien van meerdere wetten en regels,
zoals gebrek aan samenhang, onderlinge tegenstrijdigheid en regels die tot dubbel werk
leiden.536 Veel onderzoeken die op het onderwijs gericht zijn, halen deze drie typen regeldruk
aan.537 Dat wil overigens niet zeggen dat daarbij aan alle drie de typen evenveel aandacht
wordt besteed. Zo is de berekening van potentiële regeldruk vanwege onderzoekstechnische
redenen slechts eenmalig uitgevoerd, beperken Van der Aa e.a. zich in hun vervolgonder-
zoek tot feitelijke en gepercipieerde regeldruk en leggen Stoter en Huls de nadruk op feite-
lijke regeldruk.538 In haar onderzoek legt Tromp de nadruk op ervaren regeldruk, waarbij
zij aansluit bij de typologie vanDonker vanHeel e.a. Aan ervaren regeldruk dragen volgens
haar verschillende aspecten bij, zoals aspecten die te maken hebben met het wetgevings-

532 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 7.
533 Van der Aa e.a. 2011, p. 9-10.
534 Van der Aa e.a. 2011, p. 26, 37.
535 Zie 2.2.11.
536 Donker van Heel e.a. 2004, p. 67-70.
537 Tromp 2019, p. 109-110. Van der Aa e.a. 2011, p. 14, 17-18.
538 Van der Aa e.a. 2011, p. 17, Stoter & Huls 2006.
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proces, de vorm, de inhoud, de uitvoering en de capaciteit van wetgeving en de samenloop
tussen meerdere wetten of regelingen.539

Niet alle onderzoeken sluiten echter aan bij de driedeling van Donker van Heel e.a. Zo
omschrijft Florijn in zijn artikel over regeldruk in het onderwijs:

‘Regeldruk ontstaat duswanneer regels overbodig zijn of tot een resultaat leiden
dat niet meer aansluit bij de maatschappelijke werkelijkheid. In feite gaat het
dan om onwenselijke en onnodige regelgeving.’540

Florijn legt in zijn omschrijving van regeldruk een verband tussen de kwaliteit van regels
en de daardoor ontstane regeldruk. Bij onwenselijke of onnodige regelgeving is er een
probleem met de wetgevingskwaliteit.541 Dat verband wordt ook gelegd in het onderzoek
van Van der Vegt, Ehrismann en Van der Burg. In 2019 hebben zij naar ervaren regeldruk
rond kwaliteitszorg in het hoger onderwijs gekeken.542 Zij onderscheiden feitelijke en
ervaren regeldruk en definiëren deze begrippen als volgt:

– ‘Feitelijk: de kosten die gemaakt worden door een organisatie om te voldoen
aan informatieverplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving

– Ervaren: de lasten (of druk, irritatie) die mensen binnen een organisatie
ervaren ten gevolge van (veronderstelde) wet- en regelgeving.’543

Deze paragraaf bevat naast de algemene definities die in 2.2.9 zijn beschreven, ook definities
van regeldruk die zijn ontwikkeld in onderzoek dat specifiek kijkt naar het onderwijs. Het
is vooralsnog onduidelijk in hoeverre deze definities over en weer zijn toe te passen in
verschillende sectoren. De conceptuele onduidelijkheid hangt samen met de constatering
in 2.2.10 dat regeldruk is aan te merken als een essentially contested concept.

2.3.8 Dimensies van regeldruk in het onderwijs

De dimensies van regeldruk kwamen meer in het algemeen al aan de orde in 2.2.12. Daar
werd ook de overlap tussen de verschillende dimensies besproken. In deze paragraaf komt

539 Tromp 2022.
540 Florijn, RegelMaat 2016 (31)2, p. 120.
541 Zie 3.2.3.
542 Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019.
543 Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019, p. 11.
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literatuur aan de orde die meer specifiek is gericht op het onderwijs, voor zover de eerder
geïntroduceerde dimensies daarin specifiek naar voren komen.

Kwantitatieve en kwalitatieve dimensie in het onderwijs
Tot een aantal jaren geleden waren zowel het rijksbrede beleid als de beleidsprogramma’s
van OCW voornamelijk gericht op het verminderen van zowel het aantal regels als de
administratieve lasten van die regels. Positief aan deze aandacht is dat een forse kwantita-
tieve vermindering van regeldruk is gerealiseerd.544 Zo volgt uit de eindevaluatie ‘Goed
Geregeld’ dat die vermindering voor burgers en professionals voor wat betreft OCW 46
miljoen euro per jaar betrof, gemeten in 2017 en in vergelijking met de start van het pro-
gramma in 2012.De kwantitatieve doelstellingen vanhet programmazijn daarmeenagenoeg
volledig (99 procent) behaald.545 En meer aan het begin van de regeldrukaanpak werd in
2007 ten opzichte van 2004 al een reductie van 37 miljoen euro per jaar gerealiseerd door
OCW, waarmee de geplande 25 procent vermindering werd gerealiseerd.546 Desondanks
heeft deze vermindering niet geleid tot een vergelijkbare kwalitatieve vermindering van
regeldruk. In hun kwalitatieve evaluatieonderzoek naar aanleiding van de ‘Regeldrukagenda
2014-2017’ hebbenDeWeerd enVanBergen geconcludeerd dat de ervaring van regeldruk
door leraren, schoolleiders en schoolbestuurders gelijk is gebleven of zelfs is verergerd.547

Uit deze constatering volgt al dat het kwalitatieve aspect van regeldruk de aandacht verdient,
maar daarmee is niet gezegd dat de kwantitatieve aanpak van regeldruk kan worden losge-
laten of dat deze als afgerond kan worden beschouwd. Integendeel: de ontwikkeling van
de kwantitatieve aanpak van regeldruk heeft het mogelijk gemaakt dat een abstract en
ingewikkeld fenomeen in kaart kon worden gebracht. En juist doordat het fenomeen
meetbaar is gemaakt, heeft regeldruk een vaste en centrale plaats kunnen krijgen binnen
het wetgevingsproces. Deze pluspunten van de kwantitatieve benadering van regeldruk
hoeven niet te worden beïnvloed als meer aandacht aan de kwalitatieve aspecten van
regeldruk wordt besteed. Juist over het kwalitatieve aspect van regeldruk is nog meer
onderzoek nodig, zodat beter kan worden begrepen hoe en waarom regeldruk wordt
ervaren. Voor beide aspecten van regeldruk moet dan ook aandacht blijven.

Objectieve en subjectieve dimensie in het onderwijs
Bij het objectieve aspect van regeldruk gaat het vooral over de kwantitatieve berekening
van administratieve lasten en regeldruk of het tellen van het aantal regels.548 Opnieuw
bestaat over het subjectieve aspect aanzienlijk meer onduidelijkheid. Alleen al ten aanzien

544 Zoals onder meer is besproken in hoofdstuk 2 en 4.2.1, 5.2, 5.9.2 en 5.9.3.
545 Kamerstukken II 2016/17, 29 515, nr. 415, p. 4-6. Zie 5.7.
546 Kamerstukken II 2004/05, 29 546, nr. 3, p. 1-2.
547 De Weerd & Van Bergen 2017, p. 45-46.
548 Zie hierover 2.2.12.
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van de benaming van het aspect bestaat meer variatie in de literatuur. Zo hebben Van der
Aa e.a. het, net als Van Kuijk e.a., over beleefde regeldruk.549 Verschillende onderzoekers
benadrukken dat het subjectieve aspect los kan staan van het objectieve aspect, doordat
het subjectieve aspect te maken heeft met de ervaring van een individu en daardoor per
persoon en per situatie verschilt.550 Dit betekent dat de mate van regeldruk die wordt
ervaren verschilt van individu tot individu binnen een groep. Ingewikkeld daarbij is dat
de ervaring en beleving van regels niet alleen te maken heeft met die regels zelf.551 Daarbij
speelt, zoals eerder vermeld, een rol dat de normadressaten slechts beperkt bekend zijn
met de geldende wet- en regelgeving en dan nog vooral met die regels waar ze in hun
dagelijks levenmee temaken krijgen.552 In hun onderzoek over de irritatie die regels kunnen
opleveren, schrijven Donker van Heel e.a. over mispercepties. Van een misperceptie is
sprake als een regeling die irritatie oproept geen regel is of als de betekenis van die regel
anders wordt opgevat dan juridisch juist zou zijn.553 Dit fenomeen is door de Commissie
Dijsselbloem aangeduid als ‘fantoomregelgeving’. Fantoomregelgeving verwijst naar het
verschijnsel waarbij eenwettelijke verplichtingwordt verondersteld terwijl deze niet (meer)
bestaat.554 Timmer duidt onduidelijke onderwijswetgeving als een mogelijke oorzaak van
dit verschijnsel aan en wijst erop dat de juridische verschillen tussen verschillende typen
regelgeving niet voor alle normadressaten goed te begrijpen zijn.555 Normadressaten zijn
slecht bekend met wet- en regelgeving, waarbij een deel van de door hen veronderstelde
bekendheid ook nog onjuist blijkt te zijn. Zulke onduidelijkheid draagt bij aan regeldruk,
zoals in hoofdstuk 3 verder aan de orde zal komen.

Externe en interne dimensie in het onderwijs
Veel van de beschikbare publicaties over externe en interne regeldruk gaan over het
onderwijs. Zo kwam deze dimensie naar voren in het onderzoek van Dorbeck-Jung, Oude
Vrielink-VanHeffen enReusing uit 2005. In hun casus over het hoger onderwijs bespreken
zij dat externe regeldruk uit de wettelijke verplichtingen voortvloeit, terwijl het bij interne
regeldruk gaat om regeldruk die door interne regelgeving van de instelling wordt veroor-
zaakt.556 Ook in het onderzoek van Franssen, Pastors en Van Rooijen naar regeldruk voor
schoolleiders komt de dimensie aan de orde. Regeldruk die door schoolleiders wordt
ervaren wordt volgens dit onderzoek veroorzaakt door interne verantwoordingsplichten

549 Van der Aa e.a. 2011, p. 21, Van Kuijk e.a. 2008, p. v-vi.
550 Zie onder meer Van Bergen e.a. 2016, p. III en Kuiper e.a. 2015, p. 13.
551 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 278.
552 Zie 2.2.5.
553 Donker van Heel e.a. 2004, p. 101-102.
554 Kamerstukken II 2007/08, 31 007, nr. 6, p. 136-137.
555 Timmer 2011, p. 196-197.
556 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reusing 2005, p. 160.
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aan schoolbestuur en tevens door verantwoording aan de Inspectie.557 In hun evaluatie
van de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’ geven De Weerd en Van Bergen een omschrijving
van interne regeldruk, namelijk ‘regeldruk die ervaren wordt door regels of afspraken die
binnen de onderwijsorganisatie zelf zijn gemaakt’.558 Bij die definitie sluiten Moore e.a.
aan.559 Ook in parlementaire stukken is de term in toenemende mate terug te vinden.560

Er is vrijwel geen literatuur beschikbaar die de verschillende dimensies van regeldruk
gezamenlijk behandeld. Een uitzondering is het onderzoek van Klaster, waar de externe
en interne dimensie van regeldruk impliciet naar voren komen. In haar onderzoek heeft
Klaster geanalyseerd welke regelgeving en schoolregels op welke manieren irritatie opleve-
ren. Daarbij hanteert zij beleefde bureaucratie als proxy van regeldruk.561 Irritante regels
kunnen volgens Klaster zowel van de overheid als van het management van de school
afkomstig zijn. Hoewel zij dit niet als zodanig benoemt, komt dit overeen met externe en
interne regeldruk. Tevens zijn de verschillende factoren die volgens haar analyse kunnen
bijdragen aan regeldruk, op beide typen irritante regels van toepassing. Deze conclusie
wekt de suggestie dat er tochmeer overlap tussen regeldruk en beleefde bureaucratie bestaat
dan Klaster expliciet benoemt.

Van der Vegt, Ehrismann en Van der Burg geven in hun empirische studie naar regeldruk
in het hoger onderwijs een verklaring voor het ontstaan van interne regeldruk. Zo kan
externe regelgeving volgens hen interne regelgeving veroorzaken, doordat de regel alsnog
op een lager niveau moet worden uitgewerkt. Als voorbeeld bespreken zij regelgeving
waarmee onderwijsinstellingen de kwaliteitszorg vormgeven.562 Er is treedt dan een ver-
schuiving van regeldruk op. Eerder is die verschuiving gekarakteriseerd als een ‘waterbed-
effect’.563 Op rijksniveau wordt weliswaar een afname van de regeldruk bereikt, maar deze
regeldruk verschuift naar een lager overheidsniveau of het niveau van de onderwijsinstel-
ling.564 Op die manier wordt geen daadwerkelijke oplossing voor regeldruk gerealiseerd,
hoewel de rijksbrede doelstelling wel kan worden gehaald. Nog los van de constatering
dat de totale regeldruk in feite niet afneemt, kunnen de gevolgen van zulke (interne)
regelgeving in de perceptie van partijen nog steeds worden gerelateerd aan de oorspronke-
lijke wettelijke bepaling.

557 Franssen, Pastors & Van Rooijen 2010, p. 14,15,18.
558 De Weerd & Van Bergen 2017, p. 1.
559 Moore e.a. 2021, p. 2-3.
560 Kamerstukken II 2016/17, 27 923, nr. 250, p. 2, 4, 6.
561 Zie 2.2.11.
562 Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019, p. 20.
563 Zie 2.2.12.
564 Zie over die verschuiving 2.3.8 en 2.3.13.
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2.3.9 Bij welk type onderwijsorganisatie ontstaat regeldruk?

In deze paragraaf draait het om de invloed van de soort organisatie op de regeldruk die
door de daar werkende professionals wordt ervaren. In de organisatiekunde wordt globaal
onderscheid gemaakt tussen twee soorten organisatiestructuren; de machinebureaucratie
en de professionele bureaucratie. De eerste organisatiestructuur is gebaseerd op de theorie
van Weber, die de bureaucratie als een ideaaltype voor een (overheids-)organisatie zag.
Dat ideaaltype is in de praktijk nergens volledig terug te vinden,maar er zijnwel organisaties
die hier kenmerken van bezitten. Een bureaucratische organisatie is hiërarchisch, gestan-
daardiseerd en formeel van aard. Nadelen van deze structuur zijn dat een afstand tot het
werk kan ontstaan, werknemers excessief worden gecontroleerd, regels te inflexibel zijn
om op concrete situaties te worden toegepast en deze structuur niet in alle organisaties
het meest efficiënt of effectief is.565 De tweede structuur, de professionele bureaucratie, is
gebaseerd op de contingentietheorie. Die houdt globaal in dat de bureaucratische organi-
satiestructuur niet voor alle organisaties het beste alternatief is, maar dat de beste organi-
satiecultuur steeds moet zijn afgestemd op de specifieke organisatie.566 Mintzberg stelt dat
in een professionele bureaucratie niet de werkprocessen, maar de vaardigheden en kennis
worden gestandaardiseerd door het vereisen van een bepaalde opleiding of training. Aan-
sturing vindt in deze organisaties niet plaats door een centraal gezag, maar door de profes-
sionals zelf.567

Wat betreft organisatietype, kunnen scholen worden aangemerkt als een professionele
bureaucratie. De WRR noemt scholen als een van de voorbeelden van een professionele
organisatie die een publiek belang waarborgen.568 Dat betekent dat centrale sturing door
het inzetten van regels niet het beste sturingsmechanisme voor de overheid is.569 Pijl en
Frissen zien centrale sturing door de inzet van wet- en regelgeving door OCW op een
professionele bureaucratie als een oorzaak van regeldruk.570 Waslander, Hooge enTheisens
bespreken dat OCW niet uitsluitend centraal stuurt.571 Door lenige netwerksturing zoekt
OCW volgens hen een middenweg te vinden tussen de inhoudelijke ruimte die onderwijs-
instellingen aan artikel 23 van de Grondwet ontlenen en de maatschappelijke vraag om
sturing van het onderwijs.572 Lenige netwerksturing houdt daarmee een combinatie van

565 Groeneveld & Van der Voet 2018, p. 71-73, Witteveen 2014, p. 381-392.
566 Groeneveld & Van der Voet 2018, p. 74-79.
567 Groeneveld & Van der Voet 2018, p. 76-78.
568 WRR 2000, p. 79.
569 Onderwijsraad 2013b, p. 16-17, Pijl & Frissen, Educational Management Administration and Leadership

2009 (37)3, p. 366-377, WRR 2000, p. 79-81.
570 Pijl & Frissen, Educational Management Administration and Leadership 2009 (37)3, p. 369.
571 Zie ook 2.3.5.
572 Waslander, Hooge & Theisens 2017, p. 6-8.

134

6IKIPHVYO MR LIX SRHIV[MNW



centrale sturing en zelfsturing door de professionals (al dan niet beïnvloed door OCW)
in. Dit sluit aan bij de karakterisering van onderwijsinstellingen als een professionele
bureaucratie.

Bij een professionele bureaucratie past centrale sturing minder goed dan sturing door de
professionals zelf. In de praktijk blijken er echter de nodige haken en ogen te zitten aan
sturing door de professionals zelf. In onderzoek van de Onderwijsraad en De Vijlder en
Huisman wordt centrale sturing aangeduid als een mogelijke oorzaak van regeldruk. Vol-
gens hen ontbreekt het aan professionalisering of een zogenoemde professionele cultuur
in het onderwijs, wat ertoe leidt dat onderwijsprofessionals zelf onvoldoende normen
stellen voor hun beroepsgroep.573 De Vijlder bepleit dat onderwijsprofessionals zich
nadrukkelijker moeten organiseren, zowel binnen de onderwijsorganisaties als richting
de overheid.574 Daarvoor moeten zij zich meer (gaan) gedragen als netwerkprofessionals:
publieke professionals die binnen de sector waarin zij werken gebruikmaken van de ver-
schillende bestaande relaties, bijvoorbeeld met het professionele team, het management
en de gemeenschap. Van belang is daarbij dat De Vijlder benadrukt dat onderwijsprofes-
sionals bureaucratie ten onrechte beschouwen als een extern verschijnsel. Bureaucratie is
echter oorspronkelijk bedoeld om organisaties effectief en efficiënt te laten functioneren.
Daar goed mee kunnen omgaan zou volgens De Vijlder tot ‘de normale professionele
bagage’ van onderwijsprofessionals moeten horen.575

2.3.10 Door welke categorie onderwijsprofessional wordt regeldruk ervaren?

In 2.3.4 werd besproken dat vooral het bevoegd gezag van een school de normadressaat is
van regelgeving in het onderwijs. Die regelgeving veroorzaakt niet alleen regeldruk bij de
normadressaten, maar die groep is breder. Dit komt naar voren uit diverse onderzoeken
die regeldruk in het onderwijs hebben onderzocht. Zonder hier uitgebreid in te gaan op
de resultaten van deze onderzoeken, kan hieruit worden afgeleid welke doelgroepen
regeldruk kunnen ervaren.576 In 2004 en 2011 zijn twee opvolgende onderzoeken uitgevoerd
door onderzoeksteams van Ecorys. Voor beide onderzoeken geldt dat medewerkers van
OCW, van de sectorraden en van diverse onderwijsinstellingen zijn geïnterviewd of
geënquêteerd.577 In beide onderzoekenwerd de nadruk gelegd op de onderwijsinstellingen

573 Onderwijsraad 2018a, p. 31-38, Huisman en De Vijlder 2012, p. 49-50.
574 De Vijlder 2015, p. 127-128.
575 De Vijlder, Bestuurswetenschappen 2014 (68)3, p. 100-101.
576 Zie daarover hoofdstuk 3.
577 Van der Aa e.a. 2011, p. 7 en Donker van Heel e.a. 2004, p. 14.
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als geheel.578 Vanwege de gekozen onderzoeksopzet kunnen voornamelijk conclusies
worden getrokken over de regeldruk op het niveau van de onderwijsinstellingen. Een
onderscheid tussen verschillende groepen professionals kan op basis van dit onderzoek
niet worden gemaakt. Dit was anders in het onderzoek van Van Kuijk e.a. naar de beleving
van regeldruk. In dat onderzoek richtten de onderzoekers zich specifiek op de beleving
van leraren.579 Het onderzoek van Kuiper e.a. bestond uit drie deelonderzoeken, waarvan
de eerste zich richtte op samenwerkingsverbanden en regionale expertisecentra, de tweede
op ervaren bureaucratie op scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs en de
laatste op ouders van kinderen die gebruikmaken van het passend onderwijs.580 In de ver-
volgmetingwerden alleen de doelgroepen van de laatste twee deelonderzoeken betrokken.581

Weer andere doelgroepenwordenonderscheiden in een tweetal onderzoeken vanRegioplan.
In hun onderzoek naar regeldruk in het primair onderwijs in 2016 onderscheiden Van
Bergen e.a. leerkrachten, schoolleiders en ondersteunend personeel.582 En in 2017 onder-
scheidenDeWeerd enVanBergen schoolleiding, schoolbestuur en leden van demedezeg-
genschapsraad.583 Uit het voorgaande valt op te maken dat regeldruk als gevolg van regel-
geving die betrekking heeft op het onderwijs kan worden ervaren door diverse groepen
actoren.Deze actoren hebben allen inmeer ofminderemate temakenmet de desbetreffende
regelgeving. Er zijn verschillen te zien ten aanzien van de mate waarin regeldruk wordt
ervaren en de actoren hebben vanuit verschillende hoedanigheden met de regelgeving te
maken. Zoals eerder vermeld ligt in dit onderzoek de nadruk op een drietal groepen actoren
in het onderwijs diemet deze regelgeving temaken hebben, namelijk leraren, schoolleiders
en schoolbestuurders.

Onder meer die drie groepen onderwijsprofessionals worden in de bestuurskundige litera-
tuur, net als zorgprofessionals, aangemerkt als street level bureaucrats.584 Voor deze term
zijn diverse synoniemen in gebruik, zoals frontline officials en public (service) employees.
Door ondermeerVanEngen is de term frontline workers gekozen, wat zij in haar onderzoek
heeft vertaald met frontliniemedewerkers. In haar onderzoek duidt zij zowel leraren als
schoolleiders aan als zulke frontliniemedewerkers.585 In de literatuur over dit onderwerp
wordt tevens de term street level bureaucrats gebruikt, zoals oorspronkelijk is ontwikkeld
door Lipsky. Hij definieerde street level bureaucrats als ‘public service workers who interact

578 Van der Aa e.a. 2011, p. 14-15, 25 en Donker van Heel e.a. 2004, p. 12-15.
579 Van Kuijk e.a. 2008, p. 11.
580 Kuiper e.a. 2015a, p. 1.
581 Kuiper, Van Loon-Dikkers & Ledoux 2015, p. 3.
582 Van Bergen e.a. 2016, p. 5.
583 De Weerd & Van Bergen 2017, p. 2.
584 Deze paragraaf is deels verwerkt in Blesgraaf 2020.
585 Van Engen 2019, p. 13, 207.
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directly with citizens in the course of their jobs, and who have substantial discretion in the
execution of their work.’586 Duidelijk is dat de overheid voor de uitvoering van haar beleid
afhankelijk is van deze street level bureaucrats. Deze omschrijving is van toepassing op
leraren en schoolleiders, die onderwijs geven en het onderwijsbeleid van de overheid uit-
voeren.587 Naar de street level bureaucrats wordt regelmatig onderzoek gedaan, waarbij
inzichten uit verschillende disciplines soms worden gecombineerd.588 Een van die onder-
zoekslijnen richt zich ophet fenomeenbeleidsvervreemding,waarover veel recent onderzoek
beschikbaar is dat deels is toegepast op het onderwijs in Nederland. Beleidsvervreemding
houdt verbandmet demanierwaarop leraren, schoolleiders en schoolbestuurders omgaan
met nieuw beleid en regelgeving.

In 2009 deden Tummers, Bekkers en Steijn onderzoek naar beleidsvervreemding bij
publieke professionals, waarin ze beleidsvervreemding definiëren als ‘een cognitieve staat
van psychologische ontkoppelingmet het beleid.’589 Het promotieonderzoek vanTummers
ging over hetzelfde concept, waarvoor hij een meetinstrument ontwikkelde met verschil-
lende dimensies die bijdragen aan beleidsvervreemding. Dat instrument kan worden
gebruikt bij het analyseren van interviews of vragenlijsten en bestaat uit 26 aspecten die
samen bijdragen aan beleidsvervreemding. Die aspecten zijn opgedeeld in vijf dimensies,
namelijk 1) strategische machteloosheid, 2) tactische machteloosheid, 3) operationele
machteloosheid, 4) zinloosheid voor de samenleving en 5) zinloosheid voor cliënten.590

Daarbij noemt Tummers drie effecten van beleidsvervreemding: ‘minder bereidheid (meer
weerstand) om het beleid in te voeren, minder steun voor het beleid en minder arbeidste-
vredenheid.’591 In haar proefschrift merkt Van Engen op dat beleid niet in een politiek
vacuümontstaat en dat de contextmoetwordenmeegenomen bij de bestudering en aanpak
van beleidsvervreemding.592 Gebaseerd op de bestaande definities van beleidsvervreemding,
omschrijft zij het concept als ‘een gebrek aan betrokkenheid, enthousiasme en identificatie
met overheidsbeleid.’593 In haar onderzoek bestudeert Van Engen specifiek de relatie tussen
beleidsvervreemding en beleidsimplementatie, waarbij zij leraren en schoolleiders in het
vo als casus gebruikt. Ze concludeert dat sprake is van beleidsaccumulatie, ‘de continue
opeenstapeling van beleid’, waarbij nieuw beleid steeds voortbouwt op eerder beleid. Die

586 Lipsky 1980.
587 Van Engen 2019, p. 20-23.
588 Peeters,Administration and Society 2019, p. 1-27, Tummers 2012, Burden e.a., Public Administration Review

2012 (72)5, p. 741-751.
589 Van Engen 2019, p. 268 verwijst naar Tummers, Bekkers & Steijn,Beleid enMaatschappij 2009 (36)2, p. 104-

116.
590 Tummers 2012, p. 307.
591 Tummers 2012, p. 308.
592 Van Engen 2019. Vergelijk Van Gestel & Hertogh 2006, p. 113-114.
593 Van Engen 2019, p. 210.
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ervaringen van publieke professionals met eerder beleid beïnvloeden zo hun ontvangst
van nieuw beleid. Van Engen past de meer algemene meetmethode voor beleidsvervreem-
ding aan, zodat niet alleen de ervaringmet specifiek beleidmaar ook de ervaringmet beleid
in het algemeen kan worden onderzocht. Uit haar analyse volgt dat:

‘(…) algemene beleidsvervreemding negatief samenhangt met de zinvolheid
van specifiek overheidsbeleid, beleidsconsistentie en implementatiebereidheid.
Daarnaast latenwe ook de negatieve samenhangmet vertrouwen in de overheid
zien en – in zekere zin verrassend – dat algemene beleidsvervreemding niet
lijkt samen te hangen met schoolspecifieke kenmerken zoals aantal leerlingen
en het type school (openbaar versus bijzonder) onderwijs.’594

Verder concludeert zij dat ervaren invloed weliswaar een van de randvoorwaarden is voor
de bereidheid om beleid te implementeren, maar dat nog belangrijker is of het beleid als
zinvol wordt gezien. Bij het opstellen van nieuw beleid zou de overheid rekening moeten
houdenmet het concept beleidsvervreemding, omdat hiermee de bereidheid tot implemen-
tatie kan worden verhoogd waardoor beleid effectiever wordt.595

Hoewel de term regeldruk ontbreekt in deze bestuurskundige literatuur over street level
bureaucrats wordt de proxy red tape wel gebruikt. Gecombineerd kunnen inzichten uit de
literatuur over red tape, green tape en beleidsvervreemding op regeldruk worden toege-
past.596 Met andere woorden: uit deze literatuur volgen aanwijzingen voor factoren van
regeldruk en mogelijke maatregelen om die factoren te beïnvloeden.597

2.3.11 Regelgemak, regelgeluk of regelnut

Hiervoor werd aandacht besteed aan hoe wetgeving in het algemeen bijdraagt aan rechts-
zekerheid en duidelijkheid bij maatschappelijke actoren en tevens hun autonomie kan
beïnvloeden.598 Zoals vervolgens werd besproken, worden deze voordelen van regelgeving
gezamenlijk wel aangeduid als regelgemak, regelgeluk of regelnut, vooral bedoeld als
tegenhanger van de veelal als negatief ervaren term regeldruk. Aan de hiervoor genoemde
voordelen van regelgeving is door verschillende onderzoekers specifiek aandacht besteed
ten aanzien van het onderwijs. Zeker in het onderwijs bestaan uitgebreide onderlinge

594 Van Engen 2019, p. 211.
595 Van Engen 2019, p. 143-164, 207-215.
596 Zie 2.2.11.
597 Zie hiervoor verder hoofdstuk 3 en 4.
598 Zie 2.2.15 t/m 2.217.
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verbanden tussen rechtszekerheid, duidelijkheid en autonomie. Deze verbanden worden
onder meer veroorzaakt doordat in het onderwijs publieke belangen spelen. Op basis van
de Grondwet heeft de overheid een verantwoordelijkheid om te zorgen dat goed (en vol-
doende openbaar) onderwijs beschikbaar is.599 Tegelijkertijd is de overheid voor de uitvoe-
ring hiervan in ieder geval deels afhankelijk van onderwijsprofessionals. Complicerende
factor in het onderwijs is nog dat de overheid vanwege de geldende onderwijsvrijheden
niet onbegrensd kan sturen. Bijzondere scholen zijn tenslotte vrij in het kiezen van een
godsdienst of levensovertuiging die ze in het onderwijs naar voren willen brengen (vrijheid
van richting) en hebben de vrijheid om een onderwijsmethode of bestuursmodel te kiezen
(vrijheid van inrichting).600 Voor openbare scholen geldt in grote lijnen hetzelfde waar het
de pedagogische autonomie betreft.601 De onderlinge verbanden tussen rechtszekerheid,
duidelijkheid en autonomie komen ook later nog aan de orde. In de komende paragrafen
staan deze baten van onderwijsregelgeving centraal.

2.3.12 Rechtszekerheid

Rechtszekerheid is aan te merken als een positief gevolg van wet- en regelgeving, omdat
het aan betrokkenmaatschappelijke actoren duidelijkheid biedt over de rechten en plichten
die voortvloeien uit de bepaling.602 Voor het ontstaan van dit voordeel lijkt wel vereist dat
de betrokken actoren ook bekend zijn met de geldende wetsbepaling.603 Diverse auteurs
hebben opgemerkt dat zulke kennis van wetgeving vaak beperkt blijft tot regelgeving
waarmee actoren vaak worden geconfronteerd.604 Tegelijkertijd verwijst de Onderwijsraad
in een advies over schoolleiders naar diverse rapporten waaruit blijkt dat in ieder geval de
kennis die schoolleiders in het vo van wetgeving hebben prima is, althans voor zover
schoolleiders dat zelf hebben aangegeven.605 Een van die rapporten is de beoordeling van
de Organisation for Economic Co-operation and Development (hierna ‘OECD’) van het
Nederlandse onderwijsbeleid.606 Daarin onderschrijft de OECD de conclusie uit verschil-
lende onderzoeken, dat de kennis die schoolleiders in het vo hebben van de geldende
wetgeving en de manier waarop die moet worden toegepast hun sterke punt is.607 Uit het
inspectierapport waarnaar zowel de Onderwijsraad als de OECD ook verwijzen, blijkt dat

599 Zie art. 23, eerste en vierde lid, Grondwet.
600 Zoontjens 2019, p. 42-59, 80-87, Huisman 2017, p. 19-20.
601 Huisman 2017, p. 19-21.
602 Zie 2.2.15.
603 Bokhorst 2014, p. 390.
604 Witteveen 2014, p. 26-27, 39-40 en Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 242-248.
605 Onderwijsraad 2018a, p. 18.
606 In het Nederlands Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, kortweg OESO.
607 OECD 2016, p. 126 verwijst naar Inspectie voor het Onderwijs 2014.
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vrijwel alle onderzochte schoolleiders in het vo goed bekend zijn met de geldende regelge-
ving en wijzigingen daarin.608 Over de kennis van schoolleiders in het po vermeldt het
inspectierapport niets. Zulke kennis was als competentie opgenomen in de voormalige
beroepsstandaarden voor het po en vo, maar is weggelaten in de recentere versie die van
eind 2020 dateert.609 Voor het mbo is er nog geen definitieve versie van een dergelijke
standaard.610 Onder meer om die reden pleit de Onderwijsraad voor een gezamenlijk
competentieprofiel voor schoolleiders in het po, vo en mbo.611 Daarnaast zou aanvullend
empirisch onderzoek over de kennis die schoolleiders in het po en mbo hebben van de
geldende wetgeving, van toegevoegde waarde kunnen zijn.

De bekendheid van schoolleiders, in ieder geval in het vo, met de geldende wet- en regel-
geving zegt natuurlijk weinig over hoe het zit met die bekendheid bij leraren en schoolbe-
sturen. Niets voor niets beschreef de Commissie Dijsselbloem al dat fantoomregelgeving
een bekend fenomeen in het onderwijs is.612 Hoewel sindsdien niet expliciet is geëvalueerd
of fantoomregelgeving is afgenomen, bestaan er aanwijzingen dat dit probleemnog bestaat.
Zo is een van de actiepunten in de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’ een verzoek om meer
toelichting en informatie over het toezichtkader en de geldendewettelijke verplichtingen.613

Als er al voldoende bekendheid met die verplichtingen zou zijn, was het niet meer nodig
geweest om aan dit actiepunt uitvoering te geven door de verspreiding van een serie bro-
chures van OCW en de Inspectie.614

2.3.13 Spanning tussen autonomie en duidelijke kaders

Een ander voordeel van wetgeving is dat de overheid hiermee duidelijkheid over de uit de
wet volgende rechten en plichten kan bieden aanmaatschappelijke actoren.615 De overheid
biedt hen op die manier sturing.616 Tegelijkertijd biedt de wet duidelijkheid door het uit-
gangspunt dat gelijke situaties gelijk worden behandeld. Het bevorderen van autonomie
door het geven van minder of minder gedetailleerde sturing kan leiden tot een geringere
rechtszekerheid, doordat zulke normen meer door maatschappelijke actoren zelf ingevuld

608 Inspectie van het Onderwijs 2014, p. 51-52.
609 Bilder e.a. 2020, De Geus 2021, Andersen & Krüger 2013, p. 12, VO-Raad 2014, p. 17.
610 Onderwijsraad 2018a, p. 15 verwijst naar een conceptversie (Basoski 2015).
611 Onderwijsraad 2018a, p. 7-8.
612 Kamerstukken II 2007/08, 31 007, nr. 6, p. 137.
613 Kamerstukken II 2014/15, 29 515, nr. 356, p. 7.
614 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Inspectie van het Onderwijs 2018a, Ministerie

vanOnderwijs, Cultuur enWetenschappen en Inspectie van hetOnderwijs 2018b,Ministerie vanOnderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en Inspectie van het Onderwijs 2017.

615 Zie 2.2.15 en 2.2.16.
616 Bokhorst 2014, p. 263.
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moeten worden.617 Deze spanning tussen autonomie en rechtszekerheid is zichtbaar in het
Nederlandse onderwijs.618 Waar leraren als street level bureaucrats een bepaalde vrijheid
en autonomie hebben, biedt wetgeving duidelijkheid doordat die vrijheid deels wordt
beperkt, waardoor willekeur wordt voorkomen.619 Overigens bestaat er discussie over de
precieze betekenis van de term autonomie, maar in deze context gaat het veelal over ‘de
beleidsruimte van scholen’.620 Verschillende auteurs wezen er al op dat het niet gaat om
autonomie van de scholenorganisatie,maar van de schoolbesturen.621 Nolen vat autonomie
op als ‘begrensde vrijheid’ die voortvloeit uit artikel 23 Grondwet en maakt vervolgens
onderscheid tussen autonomie van het bestuur of bevoegd gezag van de school en de
leraren.622 Tegelijkertijd is duidelijk dat het in de discussie over regeldruk niet alleen gaat
om autonomie van de school(besturen), maar ook om de autonomie van de individuele
leraren, tevens aangeduid als professionele autonomie. De bestaande spanning tussen
autonomie en duidelijke kaders wordt beschreven door De Boer, die signaleert dat de
nadruk in toenemende mate is komen te liggen op het bieden van duidelijkheid:

‘Beschreven is dat binnen het constitutionele spanningsveld tussen de zorg
voor het onderwijs en de onderwijsvrijheid een verschuiving gaande is richting
de sociaal-statelijke zijde van art. 23 Grondwet (dus de verantwoordelijkheid
van de overheid omzorg te dragen voor het onderwijs) ten koste van de klassiek-
liberale zijde (dus de bescherming van het klassieke grondrecht van de vrijheid
van onderwijs). Er is meer behoefte en er wordt meer belang gehecht aan door
de overheid gestelde eisen aan het onderwijs diemeer dan alleen afvinknormen
inhouden, dus die meer de subjectieve kwaliteit van het onderwijs betreffen.’623

De Boer gebruikt de opvallende term ‘afvinknormen’ regelmatig en verwijst hiermee naar
duidelijke, door de wetgever gestelde normen of randvoorwaarden die kunnen worden
afgevinkt, bijvoorbeeld door de Inspectie.624 Uit zijn bespreking komt naar voren dat de
sturing doorOCWvolgens hem verdermoet gaan omde gewenste duidelijkheid te bieden.

617 Zie hierover hoofdstuk 4.
618 Zie hierover bijvoorbeeld Onderwijsraad 2019b, Zoontjens 2019, Huisman 2017, Frissen e.a. 2015, p. 4-5,

Onderwijsraad 2013a, p. 39-40, Bronneman-Helmers 2011, p. 19-21.
619 Groeneveld 2016, Veerman & Mulder 2010, p. 70-73. Zie verder 2.3.10 over professionals in het onderwijs

als street level bureaucrats.
620 Majoor 2000, p. 3-5.
621 Leune 1994, p. 31-32, De Boer 2021. Zie hierover 2.2.17.
622 Nolen 2017, p. 559-583.
623 De Boer 2021, p. 252.
624 De Boer 2021, p. 51, 54.
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Zoals hiervoor al werd besproken, hebben Waslander, Hooge en Theisens sturing op stel-
selniveau aangeduid als lenige netwerksturing, waarbij OCW stuurt door samenwerking
en gebruikmaking van andere actoren in het netwerk.625 Zij constateren dat het bepalen
van de grenzen van die sturingsruimte een lastige taak van OCW is.626 Onder verwijzing
naar Boutellier stelt de Onderwijsraad dat de ‘netwerksamenleving gekenmerkt wordt
door complexe problemen zonder eenduidige oplossingsrichtingen’, waarbij de overheid
slechts beperkt kan sturen.627 Op een andere wijze wordt die spanning gesignaleerd door
Barkhuysen en Claesens. In hun preadvies voor de Nederlandse Vereniging van Onder-
wijsrecht betogen zij dat in het onderwijs duidelijk een spanning tussen het bieden van
duidelijkheid en het garanderen van autonomie zichtbaar is, waaraan onder meer wordt
bijgedragen door de vrijheid van onderwijs die de sturingsmogelijkheden van de overheid
beperkt.628 Over die sturingsmogelijkheden schrijft ook Van Schoonhoven in haar co-
referaat. Zij bespreekt de ‘beleidsnotitie governance’, waar zij het belang van een toene-
mende beleidsruimte voor schoolbesturen uitlicht. Hoewel deze beleidsvisie in overeen-
stemming is met de vrijheid van onderwijs, constateert Van Schoonhoven dat de ruimte
in de praktijk toch blijkt tegen te vallen. Onder verwijzing naar de Onderwijsraad en De
Vijlder en Klarus stelt Van Schoonhoven dat OCW in de praktijk onderwijsinhoudelijke
sturing geeft aan zowel de schoolbesturen als leraren.629 Zulke onderwijsinhoudelijke sturing
krijgt onder meer vorm doordat OCW stuurt op onderwijskwaliteit, bijvoorbeeld door
het vaststellen van wettelijke deugdelijkheidseisen.630 Mentink schrijft dat OCW door
middel van zulke deugdelijkheidseisenwaarborgt dat het geboden onderwijs van voldoende
kwaliteit is. Tegelijkertijd wijst hij erop dat de mogelijkheden voor het geven van duidelijk-
heid beperkt zijn, nu de deugdelijkheidseisen een inbreuk op de grondwettelijke vrijheden
van de scholen maken en alleen noodzakelijke inbreuken toegestaan zijn.631 Tegelijkertijd
benoemt Van Schoonhoven de spanning tussen duidelijkheid en autonomie, door voor-
zichtig te constateren dat er ‘in de dagelijkse onderwijspraktijk ook wel enige behoefte is
aan kaders en leidraden.’632 In het onderwijs is de, in het algemeen geldende, spanning
tussen het bieden van duidelijkheid en het beschermen van autonomie dus duidelijk
zichtbaar.633

625 Waslander, Hooge & Theisens 2017. Zie hierover verder hoofdstuk 4.
626 Waslander, Hooge & Theisens 2017, p. 18-19.
627 Onderwijsraad 2012a, p. 16 verwijst naar Boutellier 2011.
628 Barkhuysen & Claesens 2014, p. 67-74.
629 Van Schoonhoven 2014, p. 189-197, verwijst naar Onderwijsraad 2013a en De Vijlder & Klarus 2010.
630 Onderwijsraad 2018b, p. 37.
631 Mentink 2012.
632 Van Schoonhoven 2014, p. 196.
633 Zie 2.2.17.
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2.3.14 Vraag om sturing én handelingsvermogen

Hiervoor werd de bestaande spanning tussen autonomie en duidelijke kaders besproken
in verband met de rechtszekerheid. Het bevorderen van autonomie door het geven van
minder of minder gedetailleerde sturing kan leiden tot een geringere rechtszekerheid,
doordat zulke normenmeer doormaatschappelijke actoren zelf ingevuldmoetenworden.634

Deze spanning tussen autonomie en rechtszekerheid is zichtbaar in het Nederlandse
onderwijs.635 Volgens de Onderwijsraad resulteert de combinatie van autonomie van
leraren en de stelselverantwoordelijkheid van de overheid omgoed toegankelijk onderwijs
te garanderen in een zekere noodzakelijke professionele ruimte voor leraren, waarbinnen
leraren vrij zijn om invulling te geven aan hun taak van het geven van goed onderwijs.
Voor het beschermen van deze professionele ruimte zou de overheid volgens de Onder-
wijsraad het handelingsvermogen van leraren moeten versterken. De Onderwijsraad heeft
ervoor gepleit om de term professionele ruimte te vervangen door de term handelingsver-
mogen, omdat deze nieuwe term de mogelijkheid biedt om een breder perspectief te han-
teren.636 Hij omschrijft handelingsvermogen, onder verwijzing naar het begrip agency dat
door Priestly, Biesta en Robinson wordt gedefinieerd, als volgt:

‘Handelingsvermogen ontstaat als mensen hun werk zelf mede vorm kunnen
geven doordat drie dimensies op elkaar zijn afgestemd: competenties, structuur
en cultuur. Handelingsvermogen gaat dus niet alleen over wat leraren zelf
moeten meebrengen en doen (competenties), maar ook over de condities
waaronder ze werken (structuur en cultuur). Die condities verdienen, net als
de competenties van leraren, aandacht in beleid en uitvoering.’637

Hiermee bedoelt de Onderwijsraad dat de overheid de ontwikkeling van competenties
door leraren mogelijk moet maken, en de juiste structuur en cultuur binnen de scholen
moet stimuleren, onder meer door het versterken van teamverbanden binnen scholen.638

Er bestaat een spanning tussen het bieden van sturing en het vergroten van handelingsver-
mogen. Die spanning werd eerder in verband gebracht met de zogenoemde ‘regeldrukpa-
radox’.639 Die paradox is ook in het onderwijs zichtbaar, doordat aan de ene kant wordt

634 Zie hierover hoofdstuk 4.
635 Zie hierover bijvoorbeeld Onderwijsraad 2019b, Zoontjens 2019, Huisman 2017, Frissen e.a. 2015, p. 4-5,

Onderwijsraad 2013a, p. 51-53, Bronneman-Helmers 2011, p. 19-21 en Putters 2007, p. 12-13.
636 Onderwijsraad 2016, p. 16.
637 Onderwijsraad 2016, p. 16.
638 Onderwijsraad 2016, p. 16-17.
639 Zie 2.2.17.
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geklaagd over de hoeveelheid en de gedetailleerdheid van regels en aan de andere kant na
het introduceren van open normen wordt gevraagd om meer duidelijkheid vanuit de
overheid. In dit verband constateert de Onderwijsraad dat er voor de overheid een taak
ligt om ruimte te bieden, terwijl de onderwijsprofessionals deze ruimte en verantwoorde-
lijkheid vervolgens ook moeten nemen.640

De gang van zaken rondom de servicedocumenten, waarin OCW de maatregelen tegen
COVID-19 toelicht, bieden een praktijkvoorbeeld van deze paradox. In de inleiding ver-
meldt OCW het volgende over de bedoeling van de servicedocumenten:

‘De huidige situatie leidt tot vragen rondom corona. In dit document geven
we antwoord op deze vragen, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving,
inclusief de coronamaatregelen vanuit het kabinet en de RIVM-richtlijnen.641

Het is de bedoeling dat scholen zich houden aan de richtlijnen in dit docu-
ment.’642

Vervolgens bevat de inleiding het volgende uitgangspunt:

‘De schoolbesturen zijn, zoals altijd, verantwoordelijk voor de continuïteit en
kwaliteit van het onderwijs en dewijze van organiseren. Scholen nemen – onder
leiding van de schoolleider en met betrekken van de medezeggenschapsraad –
zelf het voortouw om op de voor hen best passende manier invulling te geven
aanhet onderwijs binnende geldende voorwaarden en kunnen zich verantwoor-
den over de keuzes die zij maken.’643

Deze citaten uit de inleiding impliceren een nadruk op het bieden van duidelijkheid.
Tegelijkertijd wordt in de servicedocumenten benadrukt dat het aan de scholen zelf is hoe
zij invulling geven aan de richtlijnen in het servicedocument van OCW en de protocollen
van de diverse sectororganisaties.644 Die ruimte en handelingsvrijheid levert vervolgens
weer vragen op vanuit verschillende scholen die meer duidelijkheid willen. Zo werd eind
januari 2021 besloten dat de basisscholen weer fysiek zouden heropenen, na een aantal
weken digitaal onderwijs. Ondanks de duidelijkheid in het servicedocument waren in de
media talloze geluiden te horen over leraren, schoolleiders en schoolbestuurders die de
opening met onduidelijkheid omgeven vonden. Die onduidelijkheid had bijvoorbeeld te

640 Onderwijsraad 2013b, p. 19-20, Onderwijsraad 2012a, p. 26, 46-48.
641 Dit zijn de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
642 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021, p. 1.
643 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021, p. 1.
644 Zoals PO-Raad 2021a.
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makenmet de regels over regelmatige (zelf)testen en het creëren van ‘bubbels’ van leerlingen
die tijdens de lesdag met elkaar in contact konden komen.645 In het servicedocument pro-
beert OCW zowel duidelijkheid te bieden als de mogelijkheid voor eigen invulling en
maatwerk voor de scholen open te houden. Dit voorbeeld illustreert de spanning tussen
het bieden van duidelijkheid en het bieden van ruimte, waarbij alsnog de roep om meer
duidelijkheid volgt.

2.3.15 Besluit

Waar 2.2weergeeft hoe vanuit verschillendewetenschappelijke disciplines naar het concept
regeldruk in het algemeenwordt gekeken, bevat 2.3 een bespreking die verder is toegespitst
op het onderwijs. De procedure waarin onderwijsregelgeving tot stand komt wijkt af van
de ‘standaardprocedure’ door de advisering door de Onderwijsraad, waarin regelmatig
aandacht is voor regeldruk. De regelgeving die hiermee tot stand komt draagt bij aan
regeldruk, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor wetgeving over arbeidsomstandigheden
of privacy. Niet alleen OCW, maar ook anders regelgevers dragen bij aan regeldruk in het
onderwijs. Regelgeving is een instrument dat veelvuldig wordt ingezet door OCW. Op de
(soms) instrumentele inzet is kritiek, omdat die uitgaat van een vergaande versimpeling
van de complexe problemen in het onderwijs. Hoewel de groep maatschappelijke actoren
die hierdoor regeldruk kan ervaren erg breed is, ligt in dit onderzoek de nadruk op leraren,
schoolleiders en schoolbestuurders. In aanvulling op 2.2.9 komende verschillende definities
en omschrijvingen van regeldruk aan de orde die zijn te vinden in de literatuur over het
onderwijs. Aansluitendworden, in navolging van 2.2.12, de dimensies van regeldruk nader
toegelicht aan de hand van de literatuur over het onderwijs. Vervolgens wordt gekeken
naar het type onderwijsorganisatie waarbij regeldruk ontstaat. Duidelijk is dat onderwijs-
instellingen publieke organisaties zijn die als een professionele bureaucratie aangemerkt
kunnen worden. Binnen de onderwijsinstellingen werken professionals, street level
bureaucrats, bij wie beleidsaccumulatie en beleidsvervreemding kan optreden. Deze ken-
merken van onderwijsinstellingen betekenen dat centrale regels wellicht niet het beste
sturingsmechanisme vormen. Dat is zichtbaar in de lenige netwerksturing die door OCW
wordt toegepast en waarbij zowel direct via regelgeving als indirect via allerlei betrokken
organisaties wordt gestuurd. De directe sturing met regelgeving kan diverse voordelen
opleveren. OCW tracht de onderwijsprofessionals rechtszekerheid en duidelijkheid te
bieden. Een ander voordeel is het vergroten van de autonomie van scholen en onderwijs-
professionals. De Onderwijsraad pleit voor het vervangen van de term professionele
autonomie door handelingsvermogen, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat OCW met

645 Aob 2021, RTLnieuws 3 februari 2021, Bremmer, Algemeen Dagblad 4 februari 2021.
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wetgeving en beleid de competentieontwikkeling van leraren mogelijk moet maken en
teamverbanden binnen scholen moet stimuleren. Het vergroten van autonomie en hande-
lingsvermogen kan een voordeel zijn van regelgeving. Daarbij is een paradox zichtbaar: er
is behoefte aan duidelijkheid en aan handelingsvermogen. Deze voordelen kunnen niet
tegelijkertijd door regelgeving worden gerealiseerd.

��� &IERX[SSVHMRK ZER HI HIIPZVEEK

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welke inzichten over regeldruk kunnen worden
opgedaan uit de verschillende academische disciplines. Daarbij is de bespreking steeds
verder toegespitst op de algemene literatuur over regeldruk en vervolgens op de literatuur
die is gericht op het onderwijs. Aan het eind van de beide subparagrafen is de inhoud
globaal weergeven.646 Welke inzichten over het begrip regeldruk volgen nu uit de besproken
literatuur als het hoofdstuk wordt overzien?

Duidelijk is dat regelgeving door de overheid wordt opgesteld om het gedrag van maat-
schappelijke actoren te beïnvloeden. De regels kunnen hen sturen, een waarborg bieden
of als symbool dienen. Wetgeving wordt, zowel in het algemeen als specifiek voor het
onderwijs, ingezet als ‘een voertuig van beleid’. Deze zogenoemde instrumentele inzet van
regels is problematisch nu dit ten onrechte een versimpeling van de complexe maatschap-
pelijke problemen en de daarvoor mogelijke oplossingen suggereert. Ook regeldruk wordt
instrumenteel benaderd, terwijl uit het feit dat hier al decennialang beleid over wordt
gemaakt al volgt dat een eenvoudige of enkelvoudige oplossing niet bestaat.

Er is geen eenduidig beeld over de manier waarop regels in de samenleving werken en
druk kunnen veroorzaken. Duidelijk is dat normadressaten in veel gevallen ‘de wet’ niet
kennen en eventuele kennis zich beperkt tot wet- en regelgeving die vaker door hen wordt
toegepast. Druk veroorzaakt door regelgeving kan hen helpen om die regelgeving na te
leven, maar regeldruk wordt veelal als iets negatief ervaren. Daarbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen nodige en onnodige regeldruk, bijvoorbeeld in de advisering door het
ATR. Uit het toetsingskader van het ATR blijkt dat onnodige regeldruk wordt veroorzaakt
door regels die niet het meest aangewezen instrument zijn voor de uitvoering van een
overheidstaak, waarvoor een minder belastend alternatief bestaat of waarvan de uitvoe-
ringswijze onwerkbaar blijkt voor de maatschappij. Daarbij wordt aangetekend dat regels
die vanuit het perspectief van de gebruiker (in dit onderzoek leraren, schoolleiders en
schoolbestuurders) onnodige regeldruk opleveren, vanuit het perspectief van andere

646 Zie 2.2.19 en 2.3.15.
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actoren (zoals ouders, leerlingen of de maatschappij als geheel) wel nodige regeldruk
kunnen opleveren.

Wanneer de bestaande definities en omschrijvingen van regeldruk worden bestudeerd,
valt ten eerste op dat deze steeds uitsluitend lijken te dienen als startpunt van een artikel
of onderzoek. Daarmee wordt bedoeld dat veelal zonder deze keuze te motiveren een
definitie of omschrijving wordt opgenomen, waardoor in de literatuur opvallend weinig
aandacht wordt besteed aan het definiëren van het concept regeldruk. Daarnaast worden
in verschillende maatschappelijke sectoren steeds andere accenten gelegd in de definitie
of omschrijving van regeldruk. Zo wordt in de literatuur gericht op het bedrijfsleven meer
nadruk gelegd op de kwantitatieve aspecten en kosten van regeldruk. In onderzoeken
gericht op het onderwijs en de zorg wordt de nadruk in toenemende mate gelegd op kwa-
litatieve aspecten van regeldruk, waarbij het meer gaat om de regeldruk die door professi-
onals wordt ervaren. Tevens valt op dat sprake is van veelvuldig gebruik van synoniemen
in de bestaande definities en omschrijvingen van het concept regeldruk. Deze observatie
sluit aan bij de aanduiding van regeldruk als een essentially contested concept, waarbij
overeenstemming over een definitie of omschrijving onwaarschijnlijk is. Uit de aanduiding
van regeldruk als een essentially contested concept volgt dat de term regeldruk op zichzelf
onvoldoende duidelijk is om te hanteren in empirisch onderzoek. Om begripsverwarring
te voorkomen, wordt daarin veelvuldig gebruikgemaakt van een proxy voor regeldruk.

Zowel in 2.2.12 als in 2.3.8worden dimensies van regeldruk beschreven, zoals gevisualiseerd
in de eerder in 2.2.12 geïntroduceerde figuur.

Figuur 2.2: Verband tussen de dimensies van regeldruk
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Figuur 2.2 laat zien dat regeldruk een kwantitatief en een kwalitatief aspect kent, waar een
objectief en een subjectief aspect mee overeenkomt. Tevens kan er een externe en interne
dimensie van regeldrukworden onderscheiden. Externe regeldrukwordt veroorzaakt door
regelgeving van het Rijksniveau, terwijl interne regeldruk door interne regelgeving van
maatschappelijke actoren wordt veroorzaakt. Het gaat dan om de publieke instellingen
zelf, sectororganisaties of andere actoren die bij de sector zijn betrokken zoals zorgverze-
keraars.

Bij de aanpak van regeldruk heeft de nadruk veelal gelegen op het kwantitatieve en objec-
tieve aspect van regeldruk. Dat type regeldruk is goed meetbaar door toepassing van het
zogeheten standaard kosten model (SKM).647 Pas later kwam er meer aandacht voor de
aanpak van het kwalitatieve en subjectieve aspect van regeldruk. Deze dimensie van
regeldruk heeft te maken met de individuele ervaring. Een dergelijke ervaring laat zich
lastig meten, waarbij meespeelt dat die ervaring een variabele aard heeft en dus kan veran-
deren afhankelijk van de specifieke situatie. Het kwalitatieve en subjectieve aspect is welis-
waar lastig meetbaar, maar wel te begrijpen door toepassing van kwalitatieve onderzoeks-
methoden.Ondermeer doorKlaster wordt geconstateerd dat de regeldruk die door leraren
in het po en vo wordt ervaren in de periode van 2002 tot en met 2012 nagenoeg gelijk is
gebleven. Tevens signaleert zij een discrepantie tussen de verminderde kwantitatieve
regeldruk (in de vorm van administratieve lasten) en de regeldruk die door leraren en
onderwijsprofessionals wordt ervaren. Volgens haar onderzoek is deze juist toegenomen,
zoals later ook is bevestigd door het onderzoek van De Weerd en Van Bergen.648 Het ATR
biedt een verklaring voor die discrepantie door erop te wijzen dat de kwantitatieve regel-
drukvermindering een landelijke berekening betreft, terwijl een kwalitatieve regeldrukver-
mindering betrekking heeft op de individuele ervaring.

Naast de voorgaande dimensies kunnen uit de definities en omschrijvingen van regeldruk
die in dit hoofdstuk naar voren zijn gekomen, verschillende factoren worden afgeleid die
bijdragen aan regeldruk. Zulke factoren volgens daarnaast uit uitkomsten van onderzoek
en theoretische inzichten in de literatuur. Die factoren staan centraal in hoofdstuk 3.

647 Zie over het ‘Standaard Kosten Model’ (SKM) 2.2.12.
648 Klaster 2012, p. 86-92, De Weerd & Van Bergen 2017, p. 45.
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Van Gestel en Hertogh hebben in hun verkennende onderzoek in 2006 diverse tekorten
in de literatuur over regeldruk geconstateerd, waaronder een conceptueel tekort.649 Dit
conceptueel tekort is volgens hen onder meer zichtbaar doordat in de literatuur meer
nadruk wordt gelegd op de mogelijke oplossingen van het probleem regeldruk dan op het
identificeren van de factoren die bijdragen aan regeldruk.650 Ook stellen zij dat het concept
regeldruk in de literatuur nog onvoldoende uitgekristalliseerd is.651 Dit tekort lijkt ruim
vijftien jaar later nog niet te zijn opgelost en is des te zichtbaarder als wordt geprobeerd
om de nadruk te leggen op de regeldruk die wordt ervaren door allerlei maatschappelijke
actoren.652 Dit type regeldruk heeft vooral betrekking op de kwalitatieve aspecten van
regeldruk. Zoals Van Gestel en Hertogh al constateerden, ligt de nadruk in de literatuur
veelal op de kwantitatieve aspecten van regeldruk.653 Zij constateerden tevens dat er een
veelvoud aan factoren bestaat die bijdragen aan het subjectieve aspect van regeldruk. Het
veelvoud aan factoren, in combinatiemet de grote afhankelijkheid van de specifieke context,
zorgt ervoor dat het subjectieve aspect van regeldruk erg lastig in kaart is te brengen.654

Op diverse plaatsen worden wel kwalitatieve aspecten genoemd, maar vaak worden deze
vervolgens niet of slechts erg beperkt uitgewerkt.655

In dit hoofdstuk wordt getracht om juist wél aandacht te besteden aan deze tekorten, door
te analyseren wat uit de bestaande literatuur kan worden afgeleid over de factoren die bij-
dragen aan regeldruk. Gecompliceerd daarbij is dat de ervaring van regels niet alleen te
maken heeft met die regels zelf.656 Zo wordt gewezen op de rol van sociaaleconomische
kenmerken van de actor die regeldruk ervaart, demanier en frequentie waarop die actoren

649 Daarnaast constateren zij een historisch, politiek, empirisch en contextueel tekort (Van Gestel & Hertogh
2006, p. 7-8). Zie 2.1.

650 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 108-110.
651 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 9, 108-110.
652 Huisman 2018, p. 124-125.
653 Zie over de dimensies van regeldruk 2.2.12 en 2.3.8.
654 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 120.
655 Zo noemen Eijlander & Van Gestel bijvoorbeeld in hun onderzoek naar de mogelijkheden voor het gebruik

van horizonbepalingen een aantal factoren die mogelijk samenhangen met het kwalitatieve aspect van
regeldruk. Het gaat dan om de mate van detaillering van regelgeving, de onderlinge vervlechting tussen
regels, doorzichtigheid van het regelbestand en de manier van uitvoering en toezicht (Eijlander & Van
Gestel 2006, p. 39).

656 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 278.

149



naar het recht kijken en welke verwachtingen over het recht bij hen spelen.657 Daarnaast
zijn de redenen voor het naleven van regels, de ‘nalevingsindicatoren’, volgens hen van
invloed op de ervaring van regeldruk.658 In dit onderzoek wordt steeds uitgegaan van
onnodige regeldruk.659 Regeldruk die niet als onnodig wordt aangemerkt, hoeft tenslotte
niet te worden verminderd of voorkomen. Van onnodige regeldruk is volgens het door
het ATR gehanteerde toetsingskader sprake als regels, vanuit het perspectief van de
beleidsmaker, niet nuttig of noodzakelijk zijn, er minder belastende alternatieven bestaan
of doordat er een uitvoeringswijze is gekozen die onwerkbaar is voor de maatschappij.660

In dit hoofdstuk wordt gesproken over factoren (‘omstandigheden die invloed op iets uit-
oefenen’) en niet over oorzaken (‘datgene wat noodzakelijk een zeker gevolg met zich
brengt’) van onnodige regeldruk.661 De term oorzaken kan ten onrechtemeer duidelijkheid
suggereren dan er vooralsnog bestaat.

Bij de bespreking van de factoren wordt onder meer gebruikgemaakt van de definities en
omschrijvingen die volgen uit diverse onderzoeken die in de loop der tijd zijn uitgevoerd.
Deze zijn besproken in hoofdstuk 2 en komen hier niet opnieuw expliciet aan de orde.662

Uit deze definities en de toelichting daarbij kunnen factoren worden afgeleid die aan
regeldruk kunnen bijdragen. Zulke factoren worden in de literatuur regelmatig slechts
impliciet genoemd, waardoor er niet altijd (empirisch) onderzoek voorhanden is over de
precieze bijdrage van die factoren aan onnodige regeldruk. Een andere bron vormen de
proxy’s voor regeldruk zoals die in empirisch onderzoek worden gehanteerd, zoals
bureaucratie en irritatie.663 Uit zulk onderzoek kunnen eveneens factoren worden afgeleid
die kunnen bijdragen aan regeldruk.Hoewel in de literatuur dus niet uitsluitend regeldruk
als centrale term naar voren komt, wordt (onnodige) regeldruk in dit hoofdstuk wel als
centraal begrip gehanteerd. Op die manier worden herhaaldelijke verwijzingen naar de
proxy’s voorkomen. Daarbij wordt opgemerkt dat onderzoeken gericht op verschillende
contexten, zoals de zorg en het bedrijfsleven, aandacht besteden aan regeldruk en dus niet
alle onderzoeken zijn toegespitst op het onderwijs. Of de beschreven factoren volledig van
toepassing zijn op het po, vo en mbo is dan ook een vraag voor verder onderzoek.

Uit de verschillende onderzoeken is helder dat de factoren niet op zichzelf staan: ze beïn-
vloeden elkaar onderling en variëren per situatie (tijd, plaats, persoon). Die constatering

657 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 10.
658 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 23.
659 Zie 2.2.18.
660 Zie 2.2.18.
661 ‘Factoren’ en ‘oorzaken’, vandale.nl.
662 Zie hiervoor 2.2.9 en 2.3.7.
663 Zie 2.2.11.
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kan (theoretisch) worden onderbouwd onder verwijzing naar Ehren.664 Zij verwijst naar
het model van Bronfenbrenner, dat oorspronkelijk was gericht op de ontwikkeling van
een sociale omgeving, maar in de literatuur wordt toegepast op ontwikkelingen in een
onderwijssysteem. Het model van een onderwijssysteem bestaat uit verschillende lagen en
laat zien dat ontwikkeling wordt beïnvloed door kenmerken van de omgeving en de
betrokken persoon.De eerste, binnenste, laag betreft het individu, die interacties heeftmet
personen in zijnmicrosysteem,waaronder het gezin en de school. De volgende laag verwijst
naar de interacties met het microsysteem, zoals tussen de ouders en de schoolleiders en
leraren. De derde laag betreft externe organisaties waarvan deze individuen onderdeel
uitmaken of interacties mee hebben, zoals de overheid of sector- en belangenorganisaties.
De vierde laag verwijst naar de maatschappij waarvan de sociale omgeving onderdeel uit-
maakt. Tot slot gaat de buitenste laag over het tijdsverloop, waarbij de verschillende
interacties variëren en door het tijdsverloop worden beïnvloed. Ehren stelt dat het model
over menselijke ontwikkeling bruikbaar is voor het begrijpen van de ontwikkeling van
onderwijssystemen, omdat het model

‘…provides a relevant lens through which to understand education systems as a
set of nested structures where the higher and lower levels mutually influence and
shape each other. Any change, disturbance or action that occurs at any level can
have an effect on other parts of the ecosystem, including laterally and upwards.’665

Iets vergelijkbaars kan over het ontstaan van regeldruk worden gezegd. Het fenomeen
regeldruk is te begrijpen door te kijken naar de factoren die in onderlinge samenhang bij-
dragen aan het ontstaan van regeldruk. Daarbij is de factor tijd van belang, omdat die
onderlinge samenhang verschilt van moment tot moment. Het voorgaande model biedt
dan ook een theoretisch onderbouwing voor de constatering dat de hoeveelheid regeldruk
waaraan een bepaalde regel bijdraagt, verschilt van individu tot individu.

Uit de literatuur volgt een verzameling van verschillende factoren die bijdragen aan
regeldruk. Het is steeds de vraag hoe deze factoren te relateren zijn aan regels. Oftewel: op
welke manier dragen de factoren bij aan het ontstaan van onnodige regeldruk door regel-
geving. Bij het onderscheiden van die categorieën is de omschrijving illustratief die Van
Kuijk e.a. geven van de wijze waarop regelgeving in scholen functioneert:

‘Regels bestaan niet op zich. Een regel heeft een feitelijk karakter: zó staat het
op papier. Een regel die in praktijk wordt gebracht, kent een context: de school.

664 Ehren 2019, p. 2-5.
665 Ehren 2019, p. 5.
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Degene die met te regel te maken krijgt, percipieert en beleeft de regel op een
bepaalde manier. Er is daarmee sprake van een driehoeksrelatie tussen regel
– school – leraar.’666

De drie centrale aspecten die in dit citaat worden genoemd sluiten aan bij de drie catego-
rieën met factoren die bijdragen aan regeldruk. Er zijn factoren die met de wettekst zelf te
maken hebben,maar ook factoren die verband houdenmet de context waarin een persoon
de wet moet naleven en uitvoeren of factoren die gerelateerd zijn aan de persoon die de
regeldruk ervaart. Deze drie categorieën van factoren worden in dit hoofdstuk achtereen-
volgens besproken, waarbij de indeling van een factor in een bepaalde categorie steeds
wordt toegelicht.Hiermeewordt de (deel)vraag naarwelke factoren bijdragen aan onnodige
regeldruk beantwoord.

��� *EGXSVIR KIVIPEXIIVH EER HI VIKIP ^IPJ

In deze paragraaf staan de factoren centraal die met de tekst van de regel of wet zelf te
maken hebben. Voor veel van deze factoren geldt dat ze deels ook in de twee andere cate-
gorieën terugkomen, omdat veel factoren in meer dan één categorie passen. De factoren
die in deze paragraaf worden besproken zijn het aantal regels, de regeldichtheid, de kwaliteit
van een regel, de bruikbaarheid van regels, de onduidelijkheid van regels, de werkbaarheid
van regels en tot slot de kosten die met naleving zijn gemoeid. De factoren zijn gebaseerd
op theoretisch en empirisch onderzoek naar regeldruk.667 Aan het eind van deze paragraaf
worden de factoren besproken aan de hand van onderzoek gericht op het onderwijs.

3.2.1 Aantal regels

Al kort nadat de term regeldruk meer in zwang raakte, werd een verband met het aantal
regels vermoed. Dat verband is onder meer getest in onderzoek naar de hypothese dat het
aantal regels een indicator kon vormen voor de gepercipieerde regeldruk.668 Uit dat
onderzoek komt naar voren dat er geen sprake is van een toenemende productie van het
aantal wetsbepalingen. De productie van het aantal regels wordt zelfs stabiel genoemd.
Dat het totale aantal regels desondanks toeneemt, is te wijten aan het feit dat te weinig
wetten komen te vervallen en daarnaast aan de geconstateerde groei van het aantal AMvB’s
en ministeriële regelingen. Het aantal regels kan mogelijk een indicator voor regeldruk

666 VanKuijk e.a. 2008, p. 7. VanKuijk e.a. verwijzenmet de term school naar de onderwijsinstelling als geheel.
667 Zie 3.1.
668 De Jong & Herweijer 2004, p. 55.
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kan vormen, maar deze concepten zijn niet gelijk.669 Ondanks deze conclusie dat het puur
voor het verminderen van regeldruk niet noodzakelijk was om het aantal regels regelmatig
te tellen, wordt het aantal regels sindsdien wel stelselmatig in kaart gebracht.670

Het aantal regels komt als factor van onnodige regeldruk ook naar voren in ander onder-
zoek. In de door Donker van Heel e.a. ontwikkelde drieslag gaat het bij het aantal regels
om de potentiële regeldruk.671 Zij concluderen over de invloed van het aantal regels op
regeldruk: ‘het aantal wetten of het aantal regelingen is geen harde indicator voor regeldruk,
omdat de regeldruk in termen van bijvoorbeeld kosten of irritatie per wet, per regeling
kan verschillen’.672 Daarnaast komt het aantal regels ook terug in de door hen ontwikkelde
typologie van gepercipieerde regeldruk. In die typologie heeft een groot aantal regels te
maken met het proces van regelgeving. Een (te) groot aantal regels duiden zij aan als
bureaucratie, waarbij zij het risico signaleren dat normadressaten ‘door de bomen het bos
niet meer zien’.673 In de literatuur wordt algemeen geaccepteerd dat het aantal regels niet
van doorslaggevende invloed is om de mate van regeldruk die wordt ervaren. Desondanks
is een reductiedoelstelling regelmatig terug te vinden in het overheidsbeleid.674 Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de beschrijving die Tromp geeft van de parlementaire geschiedenis van
de Wet BIO, waar zij toenmalig Minister van OCW, Van der Hoeven, aanhaalt die het
reduceren van het aantal regels een van de opbrengsten van de Wet BIO noemt.675

Voorts wordt in een onderzoek over de ouderenzorg aandacht besteed aan de invloed van
het aantal regels op regeldruk. Die onderzoekers hanteren het onderscheid tussen functio-
nele en niet-functionele regels als proxy voor regeldruk. Een teveel aan regels kan afbreuk
doen aan de functionaliteit van regels.676 In de zorgsector constateren zij een overmaat aan
regels, waaraan zowel externe regelgeving (van het Ministerie van Volksgezondheid,
Wetenschap en Sport) als interne regelgeving (van de sector, bijvoorbeeld zorginstellingen
of zorgverzekeraars) bijdragen.Dat noemen zij een factor die kan bijdragen aan regeldruk.677

Tot slot komt de invloed van het aantal regels naar voren in empirisch onderzoek over de
toepassing van open normen.678 Uit dat onderzoek volgt dat het aantal gereguleerde

669 De Jong & Herweijer 2004, p. 51-53.
670 Zie hierover 5.5.2.
671 Zie 1.1.
672 Donker van Heel e.a. 2004, p. 107.
673 Donker van Heel e.a. 2004, p. 67.
674 Zie hierover hoofdstuk 5.
675 Tromp 2022 verwijst naar Handelingen II 2003/04, nr. 44, p. 3052-3054.
676 Van de Bovenkamp e.a. 2017b, p. 8.
677 Van de Bovenkamp e.a. 2018, p. 27, Van de Bovenkamp e.a. 2017b, p. 8.
678 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005.
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aspecten, oftewel het aantal normen, een factor is die bijdraagt aan irritatie, wat in hun
onderzoek als proxy van regeldruk wordt gehanteerd.679 De auteurs wijzen erop dat uit
hun onderzoek in het algemeen geen verband volgt tussen het aantal gereguleerde aspecten
en de door die regels veroorzaakte irritatie. Wel merken zij op dat sommige respondenten
een dergelijk verband ervoeren en daardoor kritiek leverden op het aantal regels. Het
aantal gereguleerde aspecten kan er volgens de onderzoekers ook aan bijdragen dat men
de regels niet langer wil naleven, doordat men door de hoeveelheid regels gedemotiveerd
raakt.680 Zulke demotivatie is uitgebreid onderzocht door Van Engen, in haar onderzoek
gericht op het voortgezet onderwijs. Uit haar onderzoek volgt dat de stapeling van beleid
(beleidsaccumulatie) kan leiden tot beleidsvervreemding, wat samenhangt met een lagere
implementatiebereidheid en lager vertrouwen in de overheid. Zulke stapeling treedt niet
alleen op door een toename van het aantal regels, maar ook doordat beleid voortbouwt op
eerdere beleidswijzigingen.681 Daarbij plaatst zij de kanttekening dat niet beleidsaccumulatie
maar beleidsinconsistentie de belangrijkste veroorzaker van beleidsvervreemding is.682

Uit de voorgaande onderzoeken is duidelijk dat het aantal regels een factor is die bij kan
dragen aan onnodige regeldruk. Rode lijn is dat niet het abstracte aantal regels van belang
is, maar het demotiverende effect dat van een groot aantal regels kan uitgaan. Een stapeling
van beleid en regels kan leiden tot beleidsaccumulatie, wat in combinatie met inconsistent
beleid aan beleidsvervreemding kan bijdragen.

3.2.2 Regeldichtheid

Regeldichtheid is een term die nauw verband houdt met het aantal regels, maar die ook
apart wordt benoemd als een factor die bijdraagt aan onnodige regeldruk. Deze wat oudere
term had al een prominente plaats in de rapporten van de Commissie Geelhoed uit de
jaren ’80.683 Regeldichtheid wordt daar omschreven als een proces waarbij het totale aantal
wetten en regels steeds meer toeneemt, net als het takenpakket van de overheid en de
juridisering in de samenleving.684 Bij regeldichtheid gaat het niet alleen om het aantal
regels, maar ook om de hoeveelheid en mate van verandering in het regelbestand. In een
publicatie over juridisering geeft ook Korsten een definitie van regeldichtheid, waarbij hij
een verband legt met regeldruk:

679 Zie 2.2.11.
680 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 11, 48, 70.
681 Zie 2.3.10.
682 Van Engen 2019, p. 207-215.
683 Zie 5.2.2.
684 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 3, p. 4-10.
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‘Regeldichtheid verwijst naar:
1. In de tijd gezien: meer regels in de vorm van meer wetten en Amvb’s;
2. Gemiddeld meer uitgebreidere (langere) wetten (met meer artikelen);
3. In de tijd gemiddeld langer wordende artikelen in afzonderlijke wetten;
4. Meer verstrengeling tussen wetten in de vorm van verwijzingen van de ene
wet naar de andere (door Duitsers ‘Vernetzung’ genoemd).
Toegenomen regeldichtheid leidt tot een toenemende complexiteit in de ogen
van burgers, die geacht worden ‘dewet te kennen’. En van onoverzichtelijkheid.
En van wat in de praktijk ‘regeldruk’ wordt genoemd.’685

Uit deze definitie kan worden afgeleid dat regeldichtheid verder gaat dan het aantal regels
en meer het systeem van wet- en regelgeving als geheel betreft: in onderlinge samenhang
dragen verschillende aspecten van regeldichtheid (zoals de omvang, complexiteit en
onoverzichtelijkheid van dat stelsel) bij aan onnodige regeldruk.686 De omvang van het
totale regelbestand kwam bij de bespreking van de eerste factor al aan de orde. Uit verschil-
lende onderzoeken lijkt te volgen dat het aantal regels, ondanks de genomen deregulerings-
maatregelen, niet lijkt te zijn afgenomen.687 Uit beide omschrijvingen van regeldichtheid
volgt dat het gaat om een ontwikkeling en niet om een statische term. Net als bij het aantal
regels is de invloed van regeldichtheid op regeldruk afhankelijk van andere variabelen en
per situatie verschillend.

Aande hiervoor genoemde aspecten van regeldichtheidwordt in verschillende onderzoeken
aandacht besteed. Zo doelt Korsten met de complexiteit van het regelstelsel specifiek op
het gevoel van complexiteit bij de burgers die geacht worden die grote hoeveelheid regels
te kennen en na te leven. Daarmee verwijst hij – impliciet – naar de veronderstelling dat
‘eenieder geacht wordt de wet te kennen’. Die veronderstelling hangt tevens samen met
de factor kennis van regelgeving, die later verder aan bod komt.688 Dat deze veronderstelling
grotendeels een juridische fictie is, werd eerder al besproken.689 Zo wordt erop gewezen
dat kennis van de geldende normen en regels noodzakelijk is voor de naleving en toepassing
van die regels op relevante feiten. Als zulke kennis ontbreekt bij een professional of orga-
nisatie die de regels wel wil naleven, kan dit bijdragen aan irritatie, wat wordt gehanteerd
als proxy van regeldruk.690 De kennis betreft niet alleen het bestaan van de regel, maar

685 Korsten 2010, p. 5.
686 Korsten 2010, p. 5.
687 Zie 2.3.7. Verwezen wordt naar Donker van Heel e.a. 2004. De definitie van regeldruk uit dat onderzoek is

tevens weergegeven in 1.1.
688 Zie 3.4.7.
689 Zie 2.2.5.
690 Zie 2.2.11.
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tevens dat de professional weet ‘welke feiten de toepasselijkheid van de regel bepalen en
in staat is feiten uit de alledaagse praktijk als relevant te herkennen in het licht van de
betreffende regel’. De aanwezige kennis verschilt per sector en per individu. Tevens laten
de door Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen en Reussing onderzochte casus zien
dat de hoeveelheid aanwezige kennis de onnodige regeldruk beïnvloedt, in de zin dat bij
voldoende kennis van dewet- en regelgevingminder onnodige regeldruk ontstaat.691 Voor
alle burgers, inclusief juridische professionals, geldt dat eigenlijk alleen de specifieke wet-
en regelgeving bekend verondersteld kanwordenwaarmeemen regelmatig temaken heeft.
Daarbij geldt de onoverzichtelijkheid van het stelsel vooral voor niet-juridisch geschoolde
burgers, nu het omgaan met het systeem van wet- en regelgeving onderdeel uitmaakt van
juridische opleidingen.692 Die onoverzichtelijkheid draagt bij aan regeldichtheid en wordt
mede veroorzaakt door de ‘onderlinge vervlechting’ tussen de diverse wetten enwetsbepa-
lingen.693 Andere aspecten die aan onoverzichtelijkheid en daarmee regeldichtheid bijdragen
zijn het detailniveau en de ondoorzichtigheid van het regelsysteem.694

Uit de eerder aangehaalde typologie van gepercipieerde regeldruk zijn diverse aspecten
opgenomen die in ieder geval bijdragen aan regeldichtheid.695 Een van de aspecten verwijst
naar de vormgeving van een regel, wat gaat over de tekstuele weergave van een regel in
een wet, artikel, lid of bijvoorbeeld door (interne) verwijzingen in regelgeving. De vorm
van een regel draagt bij aan de complexiteit, gedetailleerdheid en de onduidelijkheid die
wordt veroorzaakt door de structuur van de regels.696 Daarnaast zijn in de typologie
aspecten opgenomen die te maken hebben met de inhoud van regels. De inhoud betreft
hier de tekstuele inhoud van wet- en regelgeving. Het gaat dan om complexiteit in de zin
van een onduidelijke betekenis en bedoeling van een regel. Complexiteit heeft daarnaast
te maken met het detailniveau van regels en met het bestaan van een multi-interpretabele
betekenis van regels. Voorts draagt een gebrek aan samenhang tussen verschillende wetten
volgens hun typologie bij aan onnodige regeldruk.697 Deze aspecten dragen bij aan regel-
dichtheid, doordat het regelbestand uitgebreider, complexer en ondoorzichtiger wordt.
Daarnaast hebben deze aspecten invloed op andere actoren van regeldruk en zullen ze
daarom nogmaals aan de orde komen bij de bespreking van die factoren.

691 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 12, 14, 50.
692 Zijlstra 2012a, p. 9-14.
693 Eijlander & Van Gestel 2006, p. 39-40.
694 Zie Eijlander & Van Gestel 2006, p. 39-40, De Jong & Herweijer 2004, p. 15.
695 De typologie van Donker van Heel e.a. 2004 bestaat uit 1) het proces van regelgeving, 2) de vorm van

regelgeving, 3) de inhoud van de regelgeving, 4) de uitvoering van de regelgeving, 5) de capaciteit (om
regelgeving na te leven) en 6) irritaties ten aanzien van meerdere wetten of regelingen.

696 Donker van Heel e.a. 2004, p. 67.
697 Donker van Heel e.a. 2004, p. 67-68.
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Uit deze paragraaf komt naar voren dat het samenspel tussen de verschillende aspecten
van regeldichtheid bijdraagt aan onnodige regeldruk.698 Zoals doormeerdere auteurs wordt
vermeld, is het onderwijs van oudsher een sector die bekend staat om een hoge regeldicht-
heid.699 Ter illustratie kan worden gewezen op de in juli 2005 afgeschafte circulaires, die
op papier werden verspreid onder de instellingen die met de regelgeving van OCW te
maken hadden en ‘Gele Katernen’werden genoemd.700 Dit waren regelmatige updatesmet
wijzigingen die door OCW werden verspreid onder de onderwijsinstellingen die met haar
wet- en regelgeving te maken hadden.701 Na de afschaffing werden de katernen in eerste
instantie in afgeslankte digitale vorm voortgezet, voordat vanaf juli 2009 volledig werd
overgegaan op digitale bekendmaking.702 Dit betekende niet automatisch dat ook de
regeldichtheid van OCW afnam. In tegendeel, de stelling dat OCW wordt gekenmerkt
door een hoge regeldichtheid, lijkt ook vandaag de dag nog steeds te kloppen.703

3.2.3 Kwaliteit van een regel

De kwaliteit van een regel hoort ook in de categorie met factoren die op de regel zelf
betrekking hebben. De kwaliteit van de regel is de uitkomst van de wetgevingsprocedure,
die zowel is gericht op de inhoud van dewet als op de tekstuele kwaliteit van de uiteindelijke
regel.704 Daarmee wordt bedoeld dat het zowel om de beleidsmatige inhoud van de regel
gaat als om de manier waarop die regel is verwoord en past binnen het bestaande systeem
van wetgeving.705 De Jong en Zijlstra wijzen erop dat de kwaliteit van een wet lastig te
definiëren is en dat hier nog meer onderzoek naar moet worden gedaan.706 Tegelijkertijd
waarschuwen onder meer Veerman, De Kok en Clement ervoor dat de kwaliteit van een
wet nagenoeg onmogelijk vast te stellen is. Dit verklaren zij door erop te wijzen dat de

698 Zie bijvoorbeeld Zoontjens 2019, p. 256, Vergeer 2017, p. 2, Van Schoonhoven 2014, p. 189, Frissen 2013,
p. 22, Van Gestel, RegelMaat 2011 26/1, p. 8, Bokhorst & Van Ommeren, NJB 2007/635, p. 682, Ledoux e.a.
2007, p. 33, De Jong & Herweijer 2004.

699 Zoontjens 2019, p. 232, Van Schoonhoven 2014, p. 189, Kamerstukken II 2013/14 29 362, nr. 235, p. 1-2,
Zoontjens & Frissen 2005, p. 33, Backx 1990, p. 111.

700 Zie onder meer Kamerstukken II 2005/06, 29 362, nr. 66, p. 3, Kamerstukken II 2004/05, 29 546, nr. 6, p. 3-
4.

701 Leune 1999, p. 37-38 laat zien dat het aantal beschikkingen en circulaires afkomstig van OCW in 1998 283
stuks bedroeg. Dat is een afname van 52 procent ten opzichte van de 585 beschikkingen en circulaires die
in 1980 werden verzonden.

702 In eerste instantie via de website www.cfi.nl, vervolgens via www.ocwduo.nl en sinds juli 2009 via de website
https://www.officielebekendmakingen.nl/, die wordt bijgehouden door het Kennis- en Exploitatiecentrum
voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP).

703 Tijbosch, NJB 2019/1374, Kamerstukken II 2016/17, 29 515, nr. 415, p. 4, Ledoux e.a. 2014, p. 440.
704 Zie 2.2.4.
705 Van Ommeren 2012a, p. 114-119, Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 185-197, Zijlstra 2012b, p. 6-7.
706 De Jong & Zijlstra 2009, p. 229.
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bestaande kwaliteitseisen voor wetgeving te vaag zijn en soms onderling tegenstrijdige
belangen bevatten.Daarnaast is het onduidelijkwie de kwaliteit van dewetmoet beoordelen:
de overheid zelf kan aan goedewetgeving andere eisen stellen danmaatschappelijke actoren
en bovendien hebben de maatschappelijke actoren geen eensgezind idee van wat goede
wetgeving is. Dit is per actor en situatie verschillend.707

Witteveen erkent dat uit de literatuur geen eenduidig antwoord volgt over wat een kwali-
tatief goede wet is. Toch laat hij, onder verwijzing naar onder meer Fuller, zien dat het
ontbreken van een vaststaande omschrijving van wat een kwalitatief goede wet ziet, niet
betekent dat hier geen algemene ideeën over zijn. Deze algemene ideeën zijn ontstaan in
de historische ontwikkeling naar de huidige democratische rechtsstaat. Ze bestaan uit ‘de
tien geboden voor de wetgever’, waaruit volgt dat het moet gaan om (1) algemene regels,
die (2) openbaar zijn, (3) geen terugwerkende kracht hebben, (4) begrijpelijk zijn, (5) niet
onderling tegenstrijdig zijn, (6) kunnen worden nageleefd, (7) niet te vaak veranderen, (8)
geen verschil kennen tussen inhoud en toepassing, (9) waarmogelijk uitgaan van zelfregu-
lering en (10) de negatieve kenmerken van bureaucratie waar mogelijk vermijden.708 Deze
‘tien geboden’ zijn te herkennen in deAanwijzingen voor de regelgeving, wat niet betekent
dat er hierdoor een duidelijk beeld ontstaat van wat een kwalitatief goede wet is.

Ondanks de complexiteit van het vaststellen van de kwaliteit van een wet is er wetgevings-
kwaliteitsbeleid om ervoor te zorgen dat alle wetgeving in ieder geval wordt opgesteld
conform de geldende kwaliteitsnormen. Dit beleid moet tot een uniforme kwaliteit van
de wet- en regelgeving leiden. Het accent op de kwaliteit van wetgeving volgt bijvoorbeeld
uit aanwijzing 1.1 van de Aanwijzingen voor de regelgeving.709 Het IAK omvat het tegen-
woordige wetgevingskwaliteitsbeleid en is een uitgebreide verzameling toetsen die elk op
verschillende aspecten van wetgeving zijn gericht. Die toetsen zijn samengevoegd in een
zevental vragen over de aanleiding, de betrokkenen, het probleem, het doel, de rechtvaar-
diging voor overheidsinterventie, de keuze van het beste instrument en de gevolgen van
de regel.710 Samen moeten de vragen beleidsmakers en wetgevingsjuristen helpen bij het
bewaken van de kwaliteit vanwet- en regelgeving. Deze vragen zijn (deels) ook opgenomen
in de Aanwijzingen voor de regelgeving, bijvoorbeeld over de noodzaak van regelgeving
(aanwijzing 2.2), te houden voorafgaand onderzoek naar de doelen van eenwet (aanwijzing
2.3) en het streven naar duidelijkheid, eenvoud en bestendigheid (aanwijzing 2.6).711

707 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 187-190, Zijlstra 2012d, p. 385-389, Van Ommeren 2012a, p. 105.
708 Witteveen 2014, p. 33-38.
709 Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426).
710 Zie 5.3.2 voor een beschrijving van de ontwikkeling van het wetgevingskwaliteitsbeleid.
711 Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426).
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Kwaliteit van wetgeving wordt in de literatuur genoemd als factor die bij kan dragen aan
onnodige regeldruk. Daarbij gaat het om verschillende aspecten van een wet of regel die
met de kwaliteit te maken hebben. Het gaat dan om de omvang van wetten, de algemene
of bijzondere aard vanwetsbepalingen en het detailniveau van dewetsbepalingen.712 Tevens
is een kwalitatief goede regel begrijpelijk en niet tegenstrijdig met andere regels.713 Uit het
onderzoek van Tromp over de Wet BIO komen een aantal aspecten van kwaliteit naar
voren. Zo bespreekt zij dat respondenten de bepalingen begrijpelijk vinden en daarnaast
niet te complex, te lang of te gedetailleerd, waardoor slechts sommige respondenten door
deze bepalingen regeldruk ervaren.714 Een ander belangrijk aspect van de kwaliteit is de
mate van sturing die een regel biedt: het kan een factor van onnodige regeldruk zijn als
een regel bijvoorbeeld weinig ruimte (voor een eigen keuze of beslissing) laat of verplicht
tot een bepaalde handeling.715 Meurs licht toe dat het bij verplicht handelen bijvoorbeeld
gaat om regelmatig terugkerende administratieve verplichtingen.716 In het jaarverslag over
2020 bespreekt het ATR dat de kwaliteit van wetgeving te wensen overlaat, in de zin dat
er in de aan het ATR voorgelegde wetsvoorstellen onvoldoende aandacht wordt besteed
aan de nut en noodzaak van de inzet van regelgeving. De toelichting over de keuze voor
regelgeving en het beoogde maatschappelijke effect zou volgens het ATR beter kunnen.717

Een vergelijkbaar pleidooi is terug te vinden in diverse jaarverslagen van de Raad van
State.718

Bokhorst noemt in haar onderzoek over legitimiteit nog een aantal factoren van onnodige
regeldruk die met de kwaliteit van wetgeving te maken hebben. Zij waarschuwt ervoor om
legitimiteit niet gelijk te stellen aan democratische legitimatie, omdat die gelijkstelling het
risicomet zichmeedraagt dat beide begrippen te beperkt worden opgevat.Waar democra-
tische legitimatie verwijst naar de ‘democratische en maatschappelijke controle’, vat
Bokhorst legitimiteit op als ‘een multidimensionaal concept met een ethische dimensie
(rechtvaardigheid), een juridische dimensie (wettelijkheid), een politieke dimensie
(erkenning door allen) en een maatschappelijke dimensie (acceptatie).719 Legitimiteit valt
dan ook te definiëren als dematewaarinmacht of normstelling gerechtvaardigd, gewettigd,
erkend en geaccepteerd is door degenen op wie de macht of regels van toepassing zijn.’
Problemen met de kwaliteit van wetgeving ontstaan volgens Bokhorst onder meer door

712 Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 2011, Eijlander & Van Gestel 2006 en De Jong & Herweijer 2004.
713 Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 2011, p. 34-37.
714 Tromp 2022, p. 127 e.v. (hoofdstuk 5).
715 Buiten & Timmer 2015, p. 9-10, Meurs 2014, Bokhorst & Van Ommeren, NJB 2007 (82) 12, p. 682-686,

Eijlander & Van Gestel 2006.
716 Meurs 2014, p. 2-4.
717 ATR 2021a, p. 2-3.
718 Raad van State 2021b, Raad van State 2020, Raad van State 2018.
719 Bokhorst 2014, p. 358.
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de grootschalige productie van instrumentele, te gedetailleerde en vrijheidsbeperkende
wetten die onvoldoende uitvoerbaar zijn.720 Deze factoren worden tevens benoemd door
de Raad van State, die er in een advies over het ‘Experiment regelluwe scholen’ op wijst
dat daarnaast van belang is dat een regel (nog) aan zijn doel beantwoordt, geen wenselijke
ontwikkelingen blokkeert of onnodig vrijheden beperkt. Wenselijke ontwikkelingen ver-
wijzen in dit verband naar maatschappelijke ontwikkelingen die vanuit politiek perspectief
wenselijk worden geacht.721 Van de Bovenkamp e.a. bespreken dat het doel van een regel
regelmatig onduidelijk is, wat afbreuk doet aan de functionaliteit van die regel.722 Voorts
volgen uit het onderzoek vanKPMGnaar transparantieverplichtingen een aantal aspecten
die met de kwaliteit van regelgeving te maken hebben. Zo moet het opvragen van dubbele
informatie worden voorkomen en zou de frequentie van die informatievragen zo laag
mogelijk moet blijven. Daarnaast is van belang dat de regels praktisch uitvoerbaar en zo
concreet mogelijk zijn.723

Kortom, van verschillende aspecten van wetgevingskwaliteit wordt in de literatuur gesteld
dat ze bijdragen aan onnodige regeldruk.

3.2.4 Bruikbaarheid

Een andere factor die bijdraagt aan onnodige regeldruk is de bruikbaarheid van normen.
Hierwordt de ‘duidelijkheid, eenduidigheid en consistentie, duidelijk nut en de hoeveelheid
normen’ onder verstaan.724 Deze factor overlapt deels met (aspecten van) andere factoren.
Het aspect duidelijkheid heeft temakenmet de interpretatie van de normen. Eenduidigheid
en consistentie kunnen bijdragen aan de bruikbaarheid van normen, maar tegelijkertijd
kunnen normen die te gedetailleerd zijn juist averechts werken en de bruikbaarheid ver-
minderen. Tevens wordt de duidelijkheid van het nut van regels voor de normadressaat
onder bruikbaarheid geschaard.725 In de eerder besproken typologie van gepercipieerde
regeldrukwordt, in de groep van factoren diemet de uitvoering van regels temaken hebben,
vermeld dat een gebrek aan samenhang en onderlinge tegenstrijdigheid tussen regels fac-
toren zijn die bij kunnen dragen aan onnodige regeldruk.726 En uit de inventarisatie van
IZZ volgt dat volgens medewerkers in de zorg onnodige procedures en procedures die niet

720 Bokhorst 2014, p. 143-144.
721 Raad van State 2015, p. 2 (Stcrt. 2015, 43020).
722 Van de Bovenkamp e.a. 2018, p. 26. Zie over die proxy 2.2.11.
723 KPMG 2017, p. iv-viii.
724 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 46.
725 Zie 3.4.4.
726 Donker van Heel e.a. 2004, p. 67-70.
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leiden tot inzichten over het primaire proces bijdragen aan onnodige regeldruk.727 De
factor bruikbaarheid komt voorts naar voren in de casus van Tromp over de Wet BIO.
Daar beschrijft zij dat respondenten als pluspunt noemen dat de competenties en
bekwaamheidseisen die in deWet BIO zijn opgenomen niet te algemeen zijn geformuleerd
en tegelijkertijd ruimte bieden om ze toe te passen op de specifieke situatie van de onder-
wijsinstelling.728 Deze aspecten die in de literatuur in verband worden gebracht met
bruikbaarheid overlappen deels met de aspecten die aan regeldichtheid en de kwaliteit van
wetgeving bijdragen.

Het nut van regels wordt in dit onderzoek apart behandeld als factor in de categorie factoren
die samenhangen met de persoon, waar het nut van regels verwijst naar hoe nuttig een
regel wordt ervaren.729 In deze paragraaf verwijst het nut van een regel naar het maatwerk
dat met een regel wordt beoogd. Het maatwerk dat een regel mogelijk maakt heeft meer
te maken met de regel zelf dan met de persoon die de regel moet naleven. Daarom zal dit
aspect van bruikbaarheid hier worden besproken. Het nut van een regel wordt wel
omschreven als de mate waarin deze aansluit bij de belangen of doelen van de organisatie
waarin ze gelden.Onvoldoende aansluiting kanbijdragen aanonnodige regeldruk,waardoor
ook de nalevingsbereidheid afneemt.730 Als voorbeeld uit empirisch onderzoek is dat een
goede aansluiting van de externe en interne kwaliteitszorg in het hoger onderwijs ervoor
zorgt dat de betreffende normen minder onnodige regeldruk opleveren.731 Het belang van
de aansluiting van regels bij de specifieke situatie wordt voorts geaccentueerd door het
Wetenschappelijk Instituut voor hetCDA.732 OokBokhorst enVanOmmeren benadrukken
dat van belang is hoe (kenmerken van) regels worden ervaren, waarbij het gaat om de
redelijkheid, evenredigheid, flexibiliteit en toepasselijkheid in een specifieke situatie.733

Het belang van flexibiliteit wordt elders apart genoemd, waar inflexibiliteit van regels en
het veroorzaken van dubbel werkworden aangewezen als factoren van onnodige regeldruk.
Het is lastig om inflexibele regels toe te passen op een specifieke situatie, waarmee het nut
van de regel kan afnemen. Tevens kan het nut afnemen als een regel leidt tot dubbel werk,
bijvoorbeeld doordat administratieve gegevens op meerdere plekken ingevuld moeten
worden.734

727 IZZ 2019a, p. 2-6.
728 Tromp 2022, p. 140-141 (par. 5.4.1).
729 Zie hierover 3.4.4.
730 Zie hierover eerder al 3.2.1.
731 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005.
732 Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 2011, p. 34-37.
733 Bokhorst & Van Ommeren, NJB 2007(82)12, p. 682-686.
734 Donker van Heel e.a. 2004, p. 67-70.
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Op basis van verschillende onderzoeken kan worden geconcludeerd dat bij een hoge
bruikbaarheid van normen weinig irritatie ontstaat.735 Er zijn verschillende aspecten van
bruikbaarheid die kunnen bijdragen aan onnodige regeldruk indien deze onvoldoende
aanwezig zijn.

3.2.5 Duidelijkheid

Hiervoor werd de duidelijkheid van regels aangemerkt als een onderdeel van de bruikbaar-
heid van een regel.736 In ander onderzoek wordt zulke (on)duidelijkheid, in wisselende
betekenissen, als aparte factor van regeldruk aangewezen. Zo wordt de onduidelijkheid
van regels als een factor van de proxy ervaren regeldruk aangemerkt.737 Onder onduidelijk-
heid wordt dan de situatie verstaan waarin niet helder is hoe aan een regel moet worden
voldaan of hoe het door een regel beoogde proces moet worden uitgevoerd. Zulke ondui-
delijkheid draagt slechts in beperkte mate bij aan de regeldruk die door de respondenten
wordt ervaren. Een groot deel van de respondenten ziet een beperkte rol voor de onduide-
lijkheid van wet- en regelgeving bij de door hen ervaren regeldruk. Een grotere rol zien
zij voor andere factoren, zoals onvoldoende tijd voor uitvoering van de regel of een gebrek
aan ondersteuning. Een verklaring voor deze uitkomst wordt in het onderzoek niet
gegeven.738 De bijdrage van de onduidelijkheid van regelgeving komt ook naar voren in
ander onderzoek. De daar gehanteerde betekenis van onduidelijkheid wijkt af van de
hiervoor genoemde. Onduidelijkheid gaat om de situatie waarin het nut van een regel niet
wordt ingezien door de leraren die ermee moeten werken, als onduidelijk is van wie de
regel afkomstig is of als het doel van de regel onvoldoende duidelijk is.739 Daarnaast komt
onduidelijkheid elders naar voren in verband met tegenstrijdigheid tussen verschillende
regels.740 In het onderzoek dat de functionaliteit van regels als proxy hanteert, wordt
benoemd dat onduidelijke regels minder functioneel zijn. Zulke onduidelijkheid kan te
maken hebben met het doel van regels, de bron van regels en op de inhoud van regels.741

Tot slot vormen verschillende bepalingen uit de Wet BIO een voorbeeld van onduidelijk-
heid. Zo volgt uit de evaluatie van de Wet BIO dat deze de benoembaarheid van leraren
in het vo en de daarbij geldende uitzonderingen minder transparant heeft gemaakt. Een
ander voorbeeld betreft potentiële zij-instromers, die in de interviews melden dat ze de

735 Zie Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 11, 46-48 en Donker van Heel e.a. 2004,
p. 67-68.

736 Zie 3.2.4.
737 Zie ook 2.2.11.
738 Van de Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019.
739 Klarenbeek e.a. 2015, p. 18-19.
740 Donker van Heel e.a. 2004, p. 69-70.
741 Van de Bovenkamp e.a. 2018, p. 24.

162

6IKIPHVYO MR LIX SRHIV[MNW



opleiding hebben afgebroken vanwege de onduidelijkheid over de noodzakelijke opleiding.
Voorts is er het voorbeeld van onduidelijkheid over de documentatie over bekwaamheid,
waarbij wordt gewezen op een verschil tussen theoretische (bekwaamheid volgens docu-
mentatie) en praktische (bekwaamheid in de klas) bekwaamheid.742

Uit deze onderzoeken volgt dat het ontbreken van duidelijkheid over de inhoud van een
regel en de beoogdewijze van naleving van een regel een factor is die bijdraagt aan onnodige
regeldruk.

3.2.6 Werkbaarheid

In 2.2.11 kwam al kort aan de orde dat Vergeer ervaren regeldruk als proxy voor onnodige
regeldruk hanteert. Uit haar empirische onderzoek komt naar voren dat ervaren regeldruk
bestaat uit het samenspel tussen de kosten, het gepercipieerde nut en de werkbaarheid van
een regel.743 In haar onderzoek heeft Vergeer de factor werkbaarheid uitgewerkt in een
aantal componenten, met wisselende invloed op de totale werkbaarheid. Zo is relevant of
de regel een probleem oplost of voorkomt, of eventueel contact met overheidsinstanties
goed verloopt en in hoeverre de instanties onderling goed met elkaar samenwerken.
Daarnaast is relevant of de ambtenaar of inspecteur begrip toont voor de situatie, of de
gestelde eisen aansluiten op de praktijksituatie, hoezeer de regel door de ondernemer zelf
wordt begrepen en kan worden uitgevoerd en of de kosten die met de naleving gemoeid
zijn in verhouding staan tot het publieke belang. De werkbaarheid van regels heeft invloed
op de factor kosten. Ter illustratie haalt Vergeer het voorbeeld aan van ondernemers die
extra kosten moeten maken door een gebrek aan inlevingsvermogen bij ambtenaren.
Vergeer concludeert dat de factor werkbaarheid van groot belang is voor de mate waarin
door ondernemers regeldruk wordt ervaren.744

In diverse onderzoeken gericht op de zorg wordt voortgebouwd op de drie factoren die
Vergeer heeft uitgewerkt.745 Zo sluiten Van Dongen, Rubbens en Deelen volledig aan bij
het begrippenkader dat Berghuis, Schimmel en Zuurbier voor VWS hebben ontwikkeld,
die op hun beurt verwijzen naar de factoren die Vergeer noemt. Tegelijkertijd passen
Berghuis, Schimmel en Zuurbier de betekenis van de factor werkbaarheid aan voor de
zorg. Opvallend is dat zij daarbij vooral de betekenis van werkbaarheid verschuiven,
waarbij aspecten als het inhuren van externe adviseurs, kosten veroorzaakt door een gebrek

742 Tromp 2022, p. 130 e.v. (par. 5.3) en 145 e.v. (par. 5.8).
743 Vergeer 2017, p. 199-200.
744 Vergeer 2017, p. 160-187, 199.
745 Zie hierover 2.2.11.
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aan inlevingsvermogen van ambtenaren en het invullen van papierwerk niet onder werk-
baarheid maar onder (indirecte) kosten worden ingedeeld.746 De term werkbaarheid ligt
dicht bij de eerder besproken factor bruikbaarheid. Toch worden de termen besproken
als aparte factoren van regeldruk. Het maatwerk dat door regelgeving mogelijk wordt
gemaakt lijkt centraal te staan bij de factor bruikbaarheid, terwijl het centrale aspect bij de
factor werkbaarheid vooral lijkt te bestaan uit demate waarin de regelgeving een oplossing
biedt voor een probleem.

Uit eerder onderzoek volgt dat of een regel werkbaar is, ook met de praktische uitvoerbaar-
heid te maken kan hebben. Die praktische uitvoerbaarheid kan bijvoorbeeld verwijzen
naar de benodigde capaciteit voor uitvoering van de regel. Daarnaast kunnen vraagtekens
worden gezet bij de praktische uitvoerbaarheid van een regel die als overbodigwordt gezien
of leidt tot eenmaatschappelijk ongewenst gevolg.747 De linkmet de praktische uitvoerbaar-
heid van regelgeving wordt tevens gemaakt door het ATR. Werkbaarheid is opgenomen
in de derde vraag van het toetsingskader waarmee het ATR beoordeeld of er sprake is van
onnodige regeldruk. In het jaarverslag over 2020 merkt het ATR op dat in het merendeel
van de gegeven adviezen extra aandacht nodig was voor de werkbaarheid van die regelge-
ving. De twijfel over de werkbaarheid werd veroorzaakt doordat de verplichtingen in de
regelgeving onvoldoende aansluiten ‘bij de manier waarop bedrijven en instellingen hun
processen hebben ingericht en burgers hun leven hebben georganiseerd’.748 Om zulke
twijfel te voorkomenmoet er volgens het ATR in dewetsvoorstellenmeer aandacht worden
besteed aan de werkbaarheid.749

Tot slot is de vraag of de werkbaarheid meer te maken heeft met de regelgeving zelf, met
de context waarin de regelgevingmoetworden nageleefd ofmet de persoon die er regeldruk
door ervaart. Werkbaarheid is een van de factoren die in meerdere categorieën past. Er is
gekozen om deze factor in de categorie met factoren over de regel zelf te plaatsen. De mate
waarin regelgeving een oplossing biedt voor een bepaald probleem heeft immers vooral
te maken met de inhoud van die regelgeving. Hoe werkbaar wet- en regelgeving is, heeft
behalve met de formulering van de wettekst zelf te maken met de kennis van degene die
de bepaling probeert te begrijpen. Daardoor past deze factor eveneens in de categorie
‘factoren gerelateerd aan de persoon’.

746 Van Dongen, Rubbens & Deelen 2018, p. 8-9, Berghuis, Schimmel & Zuurbier 2017, p. 12, 15.
747 KPMG 2017, Florijn, RegelMaat 2016 (31)2, p. 117-127, Buiten & Timmer 2015, Meurs 2014, Eijlander &

Van Gestel 2006, Stoter & Huls 2006, Donker van Heel e.a. 2004.
748 ATR 2021a, p. 3.
749 ATR 2021a, p. 1-3, 11-13.
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3.2.7 Kosten

In het beleid gericht op het verminderen van regeldruk hebben de kosten een grote rol
gespeeld, omdat ze een relatief objectieve manier bieden om de hoeveelheid regeldruk in
kaart te brengen. Deze kostenworden veroorzaakt door de regelgeving, waardoor de factor
het meest thuishoort in de categorie met factoren over de regel zelf. Zoals in 2.2.12 al werd
beschreven, is in diverse beleidsprogramma’s getracht om regeldruk te meten door de
kosten te berekenen die met de naleving ervan zijn gemoeid.750 Dat gebeurt veelal aan de
hand van het standaard kosten model (SKM).751

De kosten zijn een voorbeeld van een factor die in veel onderzoeken slechts impliciet wordt
genoemd als factor die bij kan dragen aan onnodige regeldruk. Dat heeft er waarschijnlijk
mee temaken dat zulke kosten voornamelijkworden gehanteerd alsmethode om regeldruk
kwantitatief en objectief in kaart te brengen.752 Het gaat dan om de kosten die met de
naleving van wet- en regelgeving zijn gemoeid. Naast het standaard kosten model (SKM)
dat in beleidsstukken gebruikelijk is, worden deze kosten in de literatuur op verschillende
manieren berekend en uitgesplitst. Zo noemen Buiten en Timmer het onderscheid tussen
directe en indirecte kosten:

‘Direct zijn de kosten die strekken ter uitvoering van wet- en regelgeving, zoals
die voor veiligheidsmaatregelen, of heffingen en belastingen. Daarnaast ervaren
ondernemingen ook regeldruk in de vorm van indirecte kosten. Hieronder
vallen administratieve lasten, de kosten ompersoneel en klanten te informeren
of te begeleiden als gevolg van eenwettelijke zorgplicht (in verbandmet bijvoor-
beeld de aansprakelijkheid die regelgeving aan een onderneming oplegt), of de
kosten voor deskundigen wanneer regelgeving complex is.’753

Daarnaast benoemen zij verschillende typen kosten, namelijk administratieve lasten,
informatiekosten, nalevingskosten en toezichtslasten.754 Deze afbakening komt verder niet
in de literatuur of beleidsstukken terug. Tevens worden de kosten niet expliciet als factor
van onnodige regeldruk genoemd, in plaats daarvan zijn de kosten in dit onderzoek een
manier om het concept regeldruk af te bakenen.

750 Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 5.
751 Zie 2.2.12.
752 Zie hierover verder 2.2.12.
753 Buiten & Timmer 2015, p. 10.
754 Buiten & Timmer 2015, p. 9-10.

165

� *EGXSVIR ZER VIKIPHVYO



In het onderzoek van Vergeer worden de kosten die met de naleving van regelgeving zijn
gemoeid, wel expliciet benoemd als factor die aan onnodige regeldruk bijdraagt.755

Aspecten die aan die kosten bijdragen zijn de tijd die de naleving van een regel een
ondernemer kost, de mate waarin plannen van de ondernemer worden vertraagd, de
afname van flexibiliteit door de regels en tot slot het daadwerkelijke geldbedrag dat de
regel de ondernemer kost. Vergeer constateert dat de houding van de overheid ervoor
zorgt dat het belang van de factor kosten als het ware vooraf vaststaat. Dit komt doordat
de overheid, in het beleid gericht op vermindering van onnodige regeldruk, de factor
kosten als uitgangspunt hanteert. Het onderzoek van Vergeer laat zien dat ondernemers
een bredere definitie van kosten hanteren dan de overheid doet in het standaard kosten
model (SKM).756 Aan de ondernemers is gevraagd of ze extra kosten maken door het
moeten naleven van regels, waarbij ze zelf aan konden geven welke posten zij hieronder
schaarden. Vergeer concludeert dat de kosten echter niet de belangrijkste factor zijn voor
het ontstaan van onnodige regeldruk, zoals blijkt uit het hoofdstuk dat als titel ‘kosten van
secundair belang’ heeft gekregen.757

Net als werkbaarheid splitsen Berghuis, Schimmel en Zuurbier ook de factor kosten op.
Het gaat omdirecte en indirecte kosten.758 De indirecte kosten die zij onderscheiden, vallen
volgens het onderzoek van Vergeer onder werkbaarheid.759 Duidelijk is dat de kosten die
met naleving van regels zijn gemoeid, een factor van onnodige regeldruk zijn, maar niet
de belangrijkste factor die aan onnodige regeldruk kan bijdragen.

3.2.8 Concluderend: Is er onderwijsonderzoek over factoren gerelateerd aan
de regel zelf?

In de voorgaande paragrafen kwam zowel meer algemeen onderzoek als (empirisch)
onderzoek dat specifiek gericht is op het onderwijs aan de orde. Daarbij is nog niet
besproken in hoeverre de genoemde factoren van toepassing zijn op het onderwijs en of
er empirische onderbouwing is voor de invloed van die factoren op onnodige regeldruk.
Van de factor het aantal regels is bekend dat deze kan bijdragen aan onnodige regeldruk
(3.2.1). Dat dit ook in het onderwijs geldt is te baseren op recent empirisch onderzoek, dat
was gericht op het vo.760 Uit dat onderzoek volgt dat beleidsaccumulatie vooral een probleem

755 Zie 2.2.11.
756 Zie over het SKM 2.2.12.
757 Vergeer 2017, p. 99, 121-161, 199-209.
758 Berghuis, Schimmel & Zuurbier 2017.
759 Zie hierover ook 3.2.6.
760 Van Engen 2019.
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op kan leveren in combinatie met inconsistent beleid. Er zijn nog geen empirische data
over de vraag in hoeverre deze conclusie ook op het po en mbo van toepassing is. Zulke
empirische data zijn ook niet beschikbaar over regeldichtheid (3.2.2). Er is wel een nulme-
ting beschikbaar van het aantal regels binnen de verschillende onderwijssectoren, maar
deze ontbreekt in het vervolgonderzoek en is daardoor niet geactualiseerd.761 De andere
genoemde aspecten van regeldichtheid, zoals de complexiteit, gedetailleerdheid en
onderlinge verbanden tussen regels, komen naar voren in diezelfde onderzoeken. Die data
beperken zich tot een irritatie top 10 per onderwijssector, waardoor onduidelijk is wat de
invloed van de verschillende aspecten van regeldichtheid op onnodige regeldruk is. Ver-
volgens is in 3.2.3 de factor kwaliteit van regels besproken. Het kan per persoon en per
situatie verschillend zijn wat onder een regel van goede kwaliteit wordt verstaan. De kwa-
liteit van een regel is van invloed op onnodige regeldruk als er problemen zijn met een van
de aspecten van kwaliteit, zoals het detailniveau of duidelijkheid van het doel en de inhoud
van de regel. Over de invloed van deze aspecten van de factor kwaliteit op onnodige
regeldruk zijn geen empirische data of onderzoek dat specifiek is gericht op het onderwijs
beschikbaar. De invloed van bruikbaarheid van een regel (3.2.4) is wel empirisch onder-
zocht.762 De conclusies uit dat onderzoek betekenen dat bij een hoge bruikbaarheid van
regels minder onnodige regeldruk ontstaat. Deze conclusies zijn echter onder meer geba-
seerd op een casus in het hoger onderwijs, waardoor de betekenis voor het po, vo en mbo
onbekend is. Datzelfde geldt voor een goede aansluiting van regels bij de dagelijkse praktijk
waarin de normadressaat de verplichtingenuit de regelgevingmoet uitvoeren.Onvoldoende
aansluiting kan tot verminderde nalevingsbereidheid leiden, wat aan beleidsvervreemding
kan worden gekoppeld.763 Onduidelijkheid van regels (3.2.5), onder meer bestaande uit
tegenstrijdigheid, draagt volgens een onderzoek gericht op het onderwijs bij aan onnodige
regeldruk. Door dat onderzoek zijn er beperkte empirische data over de rol die onduide-
lijkheid van regels in het po, vo en mbo speelt.764 3.2.6 betrof de werkbaarheid van regels.
Over de invloed van de werkbaarheid van regels zijn vooral empirische data uit het
bedrijfsleven en de zorg beschikbaar. Daaruit volgt dat de werkbaarheid van een regel
onnodige regeldruk kan beïnvloeden. Hoewel het aannemelijk is dat dit tevens voor het
onderwijs geldt, is hier geen empirisch onderzoek over beschikbaar. Tot slot gaat 3.2.7
over de invloed van kosten op onnodige regeldruk.Ook voor deze factor geldt dat empirisch
onderzoek uit het bedrijfsleven en de zorg laat zien dat de kosten invloed hebben op
onnodige regeldruk, maar dat specifieke empirische data uit het onderwijs nog ontbreken.

761 Van der Aa e.a. 2011, Donker van Heel e.a. 2004.
762 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005.
763 Zie hierover 2.3.10 en 3.2.1.
764 Donker van Heel e.a. 2004.
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Een tweede categorie betreft factoren die te maken hebben met de context waarin de wet-
en regelgeving uitgevoerdmoet worden.765 De term context verwijst naar de praktijk waarin
de toepassing, naleving en uitvoering van regelgeving plaatsvindt, in dit onderzoek is dat
het po, vo en mbo in Nederland. De factoren die in deze paragraaf worden besproken zijn:
de homogeniteit van de sector, de rol van sectororganisaties, de doelmatigheid van regels,
veranderingen in regels, de taakbelasting van professionals, het eigenaarschap van profes-
sionals, de geboden ondersteuning, het draagvlak voor regels, de invloed van de regelreflex
en tot slot de rol die het toezicht speelt bij het ontstaan van onnodige regeldruk. Deze
factoren hebben gemeen dat ze niet specifiek te relateren zijn aan de wet zelf of aan de
persoon die de wet moet naleven. Opnieuw geldt in deze categorie dat sommige factoren
tevens in een andere categorie zouden passen. Na de bespreking van de factoren wordt
aan het eind van de paragraaf specifiek aandacht besteed aan het onderwijs, waarbij de
vraag is in hoeverre (bekend is of) ze een rol spelen in het onderwijs.

3.3.1 Homogeniteit van de sector

Dehomogeniteit van een sector is een van de factoren die bijdraagt aan onnodige regeldruk.
Deze factor wordt genoemd in een empirisch onderzoek naar het gebruik van open nor-
men.766 In dat onderzoek wordt de homogeniteit in een sector bepaald aan de hand van
de mate van diversiteit in een sector, waarbij vooral is gekeken naar de variëteit die bestaat
in de primaire activiteiten.767 Een sector met een lage(re) diversiteit duiden zij aan als een
homogene sector. Het hoger onderwijs is een voorbeeld van een sector die in dat onderzoek
als homogeen wordt aangeduid. Als reden daarvoor wordt erop gewezen dat de nadruk
in het hoger beroepsonderwijs vooral op het geven van onderwijs ligt, waardoor sprake is
van eenduidige activiteiten en gelijklopende belangen. Volgens die redenering is het
universitair onderwijs al minder homogeen. Daarin speelt zowel het geven van onderwijs
als het doen van onderzoek een rol, waardoor de activiteiten minder homogeen zijn en er
meer verschillende belangen spelen.768 Het is overigens de vraag of het hoger onderwijs
tegenwoordig nog als homogeen aan is te duiden, nu ook in het hoger beroepsonderwijs
meer nadruk komt te liggen op het doen van onderzoek.769 Een homogenere sector of
branche is volgens dit onderzoekmakkelijker te reguleren. Daarvoor wordt verwezen naar

765 Zie hiervoor 1.5.
766 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005.
767 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 81.
768 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 81.
769 Kamerstukken II 2017/18, 31 288, nr. 621, b2.
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onderzoek over de inzet van zelfregulering.770 Die auteurs bevestigen dat het in een
homogene sectormakkelijker is omalgemeen bruikbare en uitvoerbare normen te vinden.771

Kortom, uit beide onderzoeken lijkt te volgen dat het ontbreken van homogeniteit in een
sector een factor is die bij kan dragen aan onnodige regeldruk.

3.3.2 Doelmatigheid van regelgeving

De doelmatigheid van regels is een volgende factor die te maken heeft met de context.
Doelmatigheid wordt wel gedefinieerd als ‘het ervaren nut en de helderheid van taken en
procedures’.772 In een onderzoek over bureaucratie die wordt ervaren in het kader van de
evaluatie van de Wet passend onderwijs is deze factor in een aantal verschillende aspecten
uitgevraagd. Die aspecten betreffen de manier waarop procedures op een school geregeld
zijn, hoe de procedures bijdragen aan goede hulp voor leerlingen en hoe belangrijk de
geldende procedures waren voor leerlingenzorg in het algemeen. Uit het aangehaalde
onderzoek volgt een verband tussen doelmatigheid en bureaucratie: minder externe druk
leidt ertoe dat taken die betrekking hebben op leerlingenzorg als doelmatiger worden
ervaren. Tevens volgt hieruit een statistisch significant verschil tussen leraren enerzijds en
intern begeleiders en zorgcoördinatoren anderzijds; de laatste groep vindt de procedures
over het algemeen nuttiger en helderder dan leraren. De onderzoekers wijzen er hierbij
wel op dat er veel variatie zit in de gegeven antwoorden.773 Een mogelijke verklaring voor
het verschil is dat de intern begeleiders en zorgcoördinatoren in dit onderzoek hoger scoren
op professionaliteit, wat verwijst naar hun indruk dat ze hun taken goed kunnen uitvoeren
en daarbij voldoende hulp kunnen krijgen.774 Dat de leraren de procedures rondompassend
onderwijs minder nuttig en helder vinden, sluit aan bij de onnodige regeldruk die onder-
wijsprofessionals daarover hebben gerapporteerd, bijvoorbeeld in de ‘Regeldrukagenda
2014-2017’.775

Klaster gebruikt de term ‘doelmatigheid’ in haar onderzoek niet. Als naar de hiervoor
besproken definitie van doelmatigheid wordt gekeken, hebben de interne procedures van
een school hiermee te maken. Klaster besteedt hier uitgebreid aandacht aan, waarbij zij
kijkt naar de rol van hetmanagement van een school. Zij omschrijft het schoolmanagement

770 Zie 4.5.
771 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 51 verwijzen naar Van Erp & Verkerk,

Bestuurskunde 2004/5, p. 216-222.
772 Kuiper e.a. 2015, p. 3.
773 Kuiper e.a. 2015, p. 3, 63.
774 Kuiper e.a. 2015, p. 70, 77.
775 Kamerstukken II 2014/15, 29 515, nr. 356, p. 15-18. Zie hierover tevens 5.7.5.

169

� *EGXSVIR ZER VIKIPHVYO



als het schoolbestuur en de schoolleiding samen.776 Als door leraren onvoldoende steun
wordt ervaren (bijvoorbeeld in conflictsituaties met ouders, leerlingen of studenten) of als
het idee bestaat dat het management onvoldoende aandacht heeft voor de inhoud en
kwaliteit van het onderwijs, wordt de rol van hetmanagement eerder als bemoeienis gezien.
In dat geval is de rol van het management een factor die aan regeldruk bijdraagt.777 In de
typologie van gepercipieerde regeldruk wordt, in het aspect dat te maken heeft met de
inhoud van een regel, het bestaan van overbodigwerk als een factor van onnodige regeldruk
genoemd. Met overbodig werk wordt werk bedoeld dat door de geïnterviewde leraren,
schoolleiders en schoolbestuurders als overbodig of onzinnigwordt ervaren.De regelgeving
waaruit de verplichtingen voortvloeien worden als nutteloos gezien.778 Klarenbeek e.a.
benoemen verder aspecten die te maken hebben met de interne organisatie van de school.
Het gaat er volgens hen om dat het management inhoudelijke kennis van het onderwijs
heeft en duidelijk en transparant communiceert over regelgeving.779

Op basis van deze onderzoeken verwijst doelmatigheid naar het ervaren nut en de helder-
heid van de procedures, het ontbreken van onnodigwerk of stapeling vanwerkzaamheden.
Doelmatigheid is een factor die lijkt bij te dragen aan onnodige regeldruk.780

3.3.3 Veranderingen

In verschillende onderzoeken komen veranderingen in regelgeving naar voren als factor
die bijdraagt aan regeldruk. Daarbij worden verschillende aspecten van die veranderingen
genoemd, zoals het aantal en de frequentie van de veranderingen.781 Daarnaast kunnen
veranderingen stapelen en uiteindelijk leiden tot inconsistentie en vervolgens tot beleids-
vervreemding.782 Een voorbeeld is dat continue veranderingen in het stelsel van kwaliteits-
zorg bijdragen aan onnodige regeldruk. Dit komt doordat de aanpassingen tijd vragen om
door te voeren en de veranderingen kosten opleveren door de vereiste aanpassingen of
doordat het nieuwe stelsel tijdelijk naast het oude stelsel bestaat. Verder kan de hoeveelheid
aanpassingen een negatieve impact hebben op het zelfvertrouwen van de professionals,
indien de continue veranderingen het ontstaan van gewenning en het opdoen van ervaring

776 Klaster 2012.
777 Klaster 2012. Zie ook 3.3.7.
778 Donker van Heel e.a. 2004, p. 67-70.
779 Klarenbeek e.a. 2015, p. 19-20.
780 Beide onderzoeken benoemen hun restricties, die eraan bijdragen dat nog verder onderzoek nodig is om

een verband tussen doelmatigheid en regeldruk te laten zien (Kuiper e.a. 2015, p. 129-134 en Klaster 2012,
p. 7).

781 Buiten & Timmer 2015, p. 9-10 verwijzen naar Bex & Marinkoviç 2015, Witteveen 2014, p. 25-26.
782 Van Engen 2019. Zie 2.3.10 en 3.2.1.
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met de nieuwe werkwijze in de weg staan.783 Een ander aspect is dat er sprake is van steeds
veranderende politieke en maatschappelijke inzichten over de onderwijssector en onder-
wijsvernieuwing bijdragen aan regeldruk.784 Veranderingen in en inconsistentie van beleid
draagt nog extra bij aan onnodige regeldruk als die veranderingen onduidelijk worden
gecommuniceerd. Hetzelfde geldt voor veranderingen die onvoldoende aansluiten bij de
onderwijspraktijk, waardoor het idee ontstaat dat er onvoldoende kennis is van de gang
van zaken in de praktijk. Het gaat daarbij zowel om beleidsveranderingen van de overheid
als van de onderwijsinstellingen zelf. Beleidsveranderingen kunnen onnodige regeldruk
ook voorkomen, bijvoorbeeld doordat de hoeveelheid registraties en administratieve
handelingen afneemt ten opzichte van de regeling die wordt vervangen. Desondanks volgt
uit empirisch onderzoek dat veranderingen juist bijdragen aan onnodige regeldruk, als
leraren de perceptie hebben dat beleidsmakers onvoldoende inhoudelijke kennis van of
oog voor de onderwijspraktijk hebben. Ook de communicatie over beleidsveranderingen
en hun nut en noodzaak speelt een grote rol. Een laatste aspect is het gevoel van leraren
dat er alleen aanvullende taken bijkomen zonder dat taken vervallen of hiervoor tijd wordt
vrijgemaakt. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn de regels rondompassend onderwijs
in het po, gratis schoolboeken en de urennorm in het vo en veranderingen in de kwalifica-
tiestructuur (voor onder meer de vakken taal en rekenen) en de urennorm in het mbo.785

Voorts volgt uit het bestaan van veronderstelde regelgeving, ook fantoomregelgeving
genoemd, al dat veranderingen bij kunnen dragen aan regeldruk.786 Te frequente verande-
ringen of veranderingen die onduidelijk worden gecommuniceerd zouden bij kunnen
dragen aan fantoomregelgeving, die vervolgens bijdraagt aan onnodige regeldruk.

Onderzoek uit de (gedrags)psychologie vult deze bevindingen aan. Zo wijst Dijksterhuis
erop dat regeldruk niet zozeer wordt veroorzaakt door de hoeveelheid regels, maar door
de hoeveelheid veranderingen in de geldende regelgeving. Burgers snappen volgens hem
meestal wel het nut van regels, maar niet de noodzaak tot continue veranderingen. De
noodzaak om regelgeving na te leven en in het bijzonder continue veranderingen kunnen
weerstand oproepen.Weerstand kan zich uiten in inertie, waarbijmensenworden ontmoe-
digd en inactief worden. Aan de andere kant kan weerstand zich uiten in reactance, door
Dijksterhuis letterlijk vertaald als reactantie. Dit psychologische fenomeen bestaat uit
gevoelens van boosheid, onwil ofwraak.Dijksterhuis bespreekt dat de hoeveelheid regeldruk
die als gevolg van veranderingenwordt ervaren, kanworden verminderd door de opgeroe-
pen weerstand expliciet te erkennen. Voorts benadrukt hij het belang van communicatie.

783 Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019, p. 26-27.
784 Van Kuijk e.a. 2008, p. 4, 59.
785 Klaster 2012, p. 79-81, 89, Klarenbeek e.a. 2015, p. 19.
786 Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019. Zie over fantoomregelgeving 2.3.8.
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Als regeldruk wordt verminderd, is het van belang dat die vermindering nadrukkelijk
wordt gecommuniceerd zodat dat burgers zich daar bewust van worden.787 Dat belang van
communicatie door de overheid komt tevens naar voren in het proefschrift van Rijnja,
waarin hij onderzoekt hoe beleidmakers en -medewerkers met weerstand bij de burger
om kunnen gaan.788

Kortom, veranderingen zijn een factor van onnodige regeldruk, doordat door frequente
veranderingen beleidsaccumulatie kan ontstaan en in het bijzonder als over de veranderin-
gen niet duidelijk wordt gecommuniceerd. Verder kan aanhoudende beleidsaccumulatie
leiden tot beleidsresistentie, waarbij nieuwe beleidswijzigingen minder goed worden
opgevolgd door de professionals tot wie het beleid zich richt.789

3.3.4 Taakbelasting

In een aantal onderzoeken wordt de factor taakbelasting genoemd als factor die bijdraagt
aan onnodige regeldruk.790 Onder taakbelasting scharen de onderzoekers de hoeveelheid
dubbel werk die wordt gedaan, de complexiteit van taken, de tijd die taken kosten, en of
taken ten koste van andere taken of van vrije tijd gaan.791 Een aspect van taakbelasting is
de verhouding tussen werk- en privétijd: als hiermee onzorgvuldig wordt omgesprongen,
draagt dit bij aan onnodige regeldruk.792 Datzelfde geldt voor het ontbreken van compen-
satie voor extra geïnvesteerde tijd.793 Voorts kan taakbelasting eruit bestaan dat leraren
zich beknot voelen in hun taak als onderwijsgevende, wat verband houdtmet de autonomie
en eigenaarschap van de individuele leraar.794 Zelfs onderzoekers door wie de term taakbe-
lasting niet expliciet wordt genoemd, concluderen wel dat leraren het idee hebben dat de
hoeveelheid werk alleen maar toeneemt. Extra taken worden gezien als een belasting die
leidt tot verhoging van de bestaande werkdruk.795 Voorts is externe druk een aspect van
taakbelasting, waarmee de druk of last wordt bedoeld die men ervaart van mensen of
instanties van buitenaf. Minder externe druk leidt tot minder onnodige regeldruk, waarbij
dan vooral de taakbelasting afneemt. Tevens lijkt de taakbelasting niet zozeer samen te
hangen met de onderwijssector, maar met de functie van de onderwijsprofessional: leraren

787 Dijksterhuis 2013, p. 34-37.
788 Rijnja 2012.
789 Van Engen 2019. Zie over beleidsaccumulatie ook 2.3.10 en 3.2.1.
790 Kuiper e.a. 2015, Van Kuijk e.a. 2008.
791 Kuiper e.a. 2015.
792 Van Kuijk e.a. 2008.
793 Van Kuijk e.a. 2008.
794 Van Kuijk e.a. 2008. Zie hierover ook 4.3.
795 Klarenbeek e.a. 2015, p. 19.
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en mentoren ervaren een hogere taakbelasting dan intern begeleiders en zorgcoördinato-
ren.796 Daarbij wordt opgemerkt dat die constatering volgt uit onderzoek dat zich heeft
gericht op het passend onderwijs. In hoeverre taakbelasting in het algemeen in het po, vo
en mbo samenhangt met de functie van de onderwijsprofessional volgt daardoor niet uit
hun resultaten. Zulke druk kan volgens die onderzoekers bijvoorbeeld afkomstig zijn van
inefficiënte procedures van een instantie buiten de school, zoals OCW of de Inspectie.
Daarbij gaat het om externe regeldruk.797 Aspecten die zulke externe druk beïnvloeden
zijn de betrokkenheid van ouders, de administratieve processen rondom de aanvraag van
extra ondersteuning en het dubbel aanleveren van gegevens. Op basis van de analyse van
de interviews concluderen de onderzoekers dat bij minder externe druk, ook minder
bureaucratie wordt ervaren, waarbij er vooral een statistisch significant verband is met de
taakbelasting.798

Vanwege het verband tussen taakbelasting en de bestaande werkdruk in een sector zou
deze factor ook in de categorie ‘factoren gerelateerd aan de persoon’ kunnen passen. Er is
echter voor de categorie ‘factoren gerelateerd aan de context’ gekozen, omdat veel aspecten
meermet dewerkzaamheden in een specifieke sector temaken hebben, danmet de individu
die in die sector werkt. De hiervoor besproken onderzoeken lijken empirische onderbou-
wing te bieden voor de invloed van taakbelasting op onnodige regeldruk. Omdat dat
onderzoek was gericht op het passend onderwijs kunnen de conclusies daaruit echter niet
zonder specifiek onderzoek worden verbreed naar het po, vo en mbo.

3.3.5 Eigenaarschap

Eigenaarschap is een factor die naar voren komt in onderzoek gericht op het onderwijs.
Deze factor heeft deels met de ervaring van het individu te maken, maar wordt ook in
grote mate beïnvloed door kenmerken van de sector. Daarom is gekozen voor de categorie
‘factoren gerelateerd aan de context’.

DeOnderwijsraad heeft in diverse adviezen aandacht besteed aan het begrip eigenaarschap.
In een advies uit 2007 omschrijft hij eigenaarschap als ‘het verantwoordelijk maken van
de beroepsbeoefenaar voor de inhoud vanhetwerk endewederzijdse afsprakendie daarover
gemaakt zijn. Dit op zo een manier dat de beroepsbeoefenaar de verantwoordelijkheid
neemt, deze verantwoordelijkheid als zodanig beleeft en de competenties die dat tot uiting

796 Kuiper e.a. 2015, p. 119-125.
797 Zie hierover 2.2.12 en 2.3.8.
798 Kuiper e.a. 2015, p. 3-4, Kuiper, Loon-Dikkers & Ledoux 2015, p. 5-6, 23.
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brengen, laat zien.’799 In deze omschrijving is een verband te zien met autonomie en han-
delingsvermogen, een factor die temaken heeftmet de persoon en later wordt besproken.800

De Onderwijsraad concludeert dat er weinig ontevredenheid bij leraren bestaat over de
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die ze in hun primaire werkzaamheden hebben.
Wel bestaat er bij hen ontevredenheid over het functioneren van het schoolmanagement
en de ontwikkeling van de beroepsgroep van leraren.801 Leraren zijn onvoldoende georga-
niseerd en worden daardoor onvoldoende vertegenwoordigd, terwijl een sterke beroeps-
groep het eigenaarschap kan vergroten. De vraag hoe deze versterking kan worden gerea-
liseerd vormt het onderwerp van diverse adviezen, waarbij de rode draad is dat het
(grotendeels) zou moeten gaan om een bottom-up ontwikkeling.802

De zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die leraren in hun werk ervaren sluit aan bij
eigenaarschap zoals dat naar voren komt in ander onderzoek.803 Daarwordt eigenaarschap
genoemd als een factor die een positieve invloed kan hebben op onnodige regeldruk.
Eigenaarschap heeft dan te maken met de invloed die een professional uit kan oefenen op
de uiteindelijke ondersteuning die aan de leerling geboden wordt en op de mate waarin
de leraar bij de zorg wordt betrokken. Daarnaast heeft eigenaarschap betrekking op de
duidelijkheid van de verwachtingen van de school over de rol en inzet van de leraar. Tot
slot heeft eigenaarschap te maken met de informatievoorziening van het schoolbestuur
aan de leraar en met de terugkoppeling die de leraar ontvangt over aangeleverde gegevens.
Een sterk gevoel van eigenaarschap in combinatie met een lage ervaren externe druk en
een lage taakbelasting, houdt verbandmet een hoge doelmatigheid. In het algemeenwordt
geconcludeerd dat leraren vrij veel eigenaarschap ervaren. In combinatie met de door hen
gehanteerde omschrijving van eigenaarschap betekent dat dat leraren ervaren dat zij invloed
en controle uit kunnen oefenen op de ondersteuning aan leerlingen en weten wat van hen
wordt verwacht. Daarbij merken de onderzoekers op dat de mate van eigenaarschap die
door de individuele professional wordt ervaren per persoon en per situatie kan verschillen.804

Anders geformuleerd volgt uit hun onderzoek dat groeiend eigenaarschap van leraren kan
bijdragen aan het verminderen van onnodige regeldruk. Eigenaarschap lijkt hiermee een
belangrijke, maar variabele factor van onnodige regeldruk.

799 Onderwijsraad 2007b, p. 64.
800 Zie 3.4.2.
801 Onderwijsraad 2007b, p. 9-12.
802 Zevenbergen 2021, Van Casteren e.a. 2021, Kamerstukken II 2020/21, 27 923, nr. 418, Kamerstukken II

2020/21, 27 923, nr. 417, b1, Kamerstukken II 2020/21, 27 923, nr. 415, Kamerstukken II 2018/19, 27 923,
nr. 338, Rinnooy Kan 2018, Cörvers e.a. 2017.

803 Kuiper e.a. 2015.
804 Kuiper e.a. 2015, p. 3-4, 123-124.
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3.3.6 Ondersteuning

Het ontbreken van goede ondersteuning voor de (administratieve) taken diemet de naleving
van regels gepaard gaan, draagt volgensmeerdere onderzoeken bij aan onnodige regeldruk.
Bij zulke ondersteuning kan worden gedacht aan goede faciliteiten in de werkomgeving,
waarbij tevens een rustigewerkomgeving genoemdwordt. Daarnaast wordt ook ondersteu-
ning op het gebied van informatie en communicatietechnologie (hierna ICT) genoemd,
zowel in de vorm van een goed werkende computer, als van een ICT-medewerker die met
de toepassing van software kan helpen.805 Een aspect van ondersteuning is daarnaast de
beschikbare capaciteit om werk uit te besteden.806 Ondersteuning wordt ook wel iets alge-
mener beschreven, in de zin van de beschikbaarheid van de benodigde middelen voor
naleving. Daarbij kan naast de hiervoor genoemde praktische middelen, aan tijd en
financiële compensatie worden gedacht. Het ontbreken van middelen kan bijdragen aan
het ontstaan van onnodige regeldruk, maar daar staat tegenover dat daarvan ook sprake
kan zijn bij voldoende beschikbare middelen. Volgens de onderzoekers kan dat te maken
hebben met het ervaren nut van de regel en naleving ervan.807 Een andere aanduiding voor
ondersteuning is ‘gemak’, wat heeft te maken met de moeite die het uitvoeren van een van
een administratieve handeling kost. Handmatige processen kosten meer moeite dan
geautomatiseerde processen, net als het dubbel moeten registreren van gegevens.808 Een
gebrek aan ondersteuning draagt sterk bij aan de mate van onnodige regeldruk die door
professionals wordt ervaren.Hoe die invloed door individuele lerarenwordt gezien, varieert
echter sterk.809 De beschikbare onderzoeken zijn eensgezind in de conclusie dat onvoldoende
ondersteuning kan bijdragen aan onnodige regeldruk.

3.3.7 Draagvlak

De factor draagvlak is in de categorie ‘factoren gerelateerd aan de context’ geplaatst, nu
het niet zozeer gaat om het draagvlak van het individu, maar dat van de gehele sector. Hoe
draagvlak precies bijdraagt aan onnodige regeldruk in het po, vo en mbo volgt nog niet
uit empirische data. Aan draagvlak is wel aandacht besteed in verschillende onderzoeken.
Zo wordt draagvlak beperkt uitgelegd als de aard van relaties met branche- en sectororga-
nisaties. De aanwezigheid van een collectief belang, zoals het bestaan en de invulling van
kwaliteitsnormen, is volgens hen een aspect dat kan bijdragen aan draagvlak. Draagvlak

805 Moore e.a. 2021, p. 43, Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019, p. 11-12, Klaster 2012, p. 53, 63-
65, 87, Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 2011, p. 34-37, Van Kuijk e.a. 2008, p. 93-98.

806 Donker van Heel e.a. 2004, p. 67.
807 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 160-162.
808 Klaster 2012, p. 12, 61, 63, 87.
809 Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019, p. 11-12.
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was in dat onderzoek lastig te meten, onder meer vanwege recente veranderingen in de
onderzochte sectoren. Daardoor hebben deze onderzoekers geen eenduidig verband
gevonden tussen draagvlak en onnodige regeldruk.810 Dat zij geen ondersteunende data
hebben gevonden voor de invloed van draagvlak op onnodige regeldruk wil echter niet
zeggen dat dit verbandniet bestaat. Zo is onderzoek uitgevoerd naar de invloed op regeldruk
van de wijze waarop de overheid in het proces van onderhandelend wetgeven streeft naar
draagvlak. Draagvlak wordt daar geoperationaliseerd als ‘de mate waarin de regelgeving
door betrokkenen wordt ondersteund’.811 Deze operationalisatie van draagvlak sluit meer
aan bij de betekenis in het dagelijks spraakgebruik, waar het gaat om maatschappelijke of
politieke ondersteuning.812 Hoewel niet expliciet wordt omschreven wie er met de term
‘betrokkenen’ bedoeld worden, valt uit de omschrijving op te maken dat het gaat om ver-
tegenwoordigers van sector- en belangenorganisaties, die samen betrokken zijn bij het
wetgevingsproces.813 De zoektocht naar draagvlak door de overheid draagt volgens de
hiervoor aangehaalde onderzoekers bij aan onnodige regeldruk, doordat door de overheid
onvoldoende duidelijkwordt gemaakt doorwelkemaatschappelijke actorenwelke belangen
in hetwetgevingsproces naar vorenworden gebracht.Opdiemanier is de belangenafweging,
die uiteindelijk bij de totstandkoming van dewetwordt gemaakt, onvoldoende transparant.
Zowel het gevolgde proces als de herkenbaarheid van de eigen belangen in het uiteindelijke
resultaat zijn onvoldoende transparant. Het gebrek aan transparantie draagt dan bij aan
onnodige regeldruk.814 Daarnaast leidt de inbreng van de betrokken belangenorganisaties
ertoe dat het aantal en de complexiteit van regels wordt verhoogd. Uit het empirische
onderzoek komen hiervan een aantal voorbeelden naar voren, zoals het zoeken naar een
balans tussen betrouwbare metingen en lage administratieve lasten, het uitbreiden van
opleidingseisen en het toevoegen van extra voorwaarden aan een uitzondering.815 Een
illustratie van het hiervoor beschreven gebrek aan draagvlak is zichtbaar in de Wet BIO.
Ook daar zocht de overheid naar draagvlak, zorgde de grote hoeveelheid betrokken actoren
voor een verminderde transparantie en was het uiteindelijke resultaat slechts deels herken-
baar voor de onderwijsprofessionals.816

Kortom, de zoektocht naar draagvlak draagt op verschillende manieren bij aan onnodige
regeldruk. Het gaat zowel om de hoeveelheid actoren die bij de totstandkoming van een

810 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005.
811 Stoter & Huls 2006, p. 15-17.
812 ‘Draagvlak’, vandale.nl.
813 Stoter & Huls 2006, p. 14-17, 116-118.
814 Stoter & Huls 2006, p. 116-118. De door Stoter en Huls voorgestelde oplossingen komen aan de orde in

hoofdstuk 4.
815 Stoter & Huls 2006, p. 118-120.
816 Tromp 2022.
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wet betrokken zijn als omde transparantie van het proces en de uiteindelijke herkenbaarheid
van het resultaat. Hierbij is een verband zichtbaar met het eerder beschreven fenomeen
van lenige netwerksturing.817 Die manier van sturen kan het maatschappelijk draagvlak
vergroten doordat er meer actoren bij betrokken zijn, maar kan tegelijkertijd bijdragen
aan onnodige regeldruk doordat de zoektocht naar draagvlak kan leiden tot verminderde
transparantie van het proces. Tevens kan het uiteindelijke compromis complexer worden,
omdat alle betrokken belangen in de regelgeving verwerkt worden.818 Daarbij geldt de
waarschuwing dat door de veelheid van betrokken actoren de herkenbaarheid van het
resultaat juist afneemt.819

3.3.8 Regelreflex

Met de term ‘regelreflex’, ‘incidentreflex’ en ‘risico-regel-reflex’ (hierna ‘regelreflex’) wordt
gedoeld op het proces waarbij een incident steeds vrijwel automatisch wordt opgevolgd
door de roep omnieuwe regelgeving, die herhaling van een soortgelijk incident zoumoeten
voorkomen.820 Er zijn diverse voorbeeldenwaarin de regelreflex de afgelopen jaren zichtbaar
was, zoals de incidenten met het VMBO Maastricht en het Cornelius Haga Lyceum.821 In
een ander voorbeeld vormde een uitspraak van de voorzieningenrechter te Den Haag de
aanleiding voor de roep om regelgeving. De uitspraak betrof een zaakwaarin onder andere
een kwestie over de onderwijstijd speelde. Specifiek ging het om de uitleg van de Inspectie
dat artikel 2a WVO voorschrijft dat de bevoegde docent lijfelijk aanwezig moet zijn bij de
lessen. De stichtingen hadden hun onderwijs Duits zo georganiseerd, dat een docent via
een live verbinding lesgaf aan een aantal klassen, waarbij de leerlingen vragen konden
stellen. De rechtbank legde artikel 2a WVO zo uit, dat dit artikel niet verplicht tot lijfelijke
aanwezigheid van de bevoegde docent.822 Deze uitspraak was aanleiding voor een motie
ingediend door Tweede Kamerlid Kwint.823 Die motie werd door de minister voor Basis-

817 Zie 2.3.5 en Waslander, Hooge & Theisens 2017.
818 Stoter & Huls 2006, p. 116-118.
819 Stoter & Huls 2006, p. 116-123.
820 DeWWR introduceert de term ‘incidentreflex’ (WRR2011b, p. 21-23) en verwijst naar het veiligheidsdomein

voor de oorsprong van de term ‘risico-regelreflex’. Die reflex wordt bijvoorbeeld door Trappenburg
besproken (Trappenburg 2011). In een rapport over de risico-regelreflex in het openbaar bestuur (Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011, p. 3) wordt voor de term risico-regelreflex verwezen
naar het essay door Trappenburg.

821 Zie over de VMBO-school in Maastricht 4.7.1. Zie over de regelreflex rondom het Cornelius Haga Lyceum
onder meer De Boer 2021, p. 8-10. Dat incident gaf aanleiding tot een wetswijziging (Kamerstukken II
2019/20, 29 614, nr. 148, p. 1-2). Het wetsvoorstel (Kamerstukken II 2019/20, 35 352, nr. 2) was tijdens de
zomer van 2021 in behandeling bij de Eerste Kamer.

822 Rb. Den Haag 25 oktober 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:12685). De Inspectie stelde (tevergeefs) hoger
beroep in, Gerechtshof Den Haag 25 februari 2020 (ECLI:NL:GHDHA:2020:277).

823 Kamerstukken II 2019/20, 31 293, nr. 500.
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en Voortgezet Onderwijs en Media, Slob, ontraden onder – impliciete – verwijzing naar
de regelreflex:

‘Gedetailleerde landelijke richtlijnen en uitzonderingsgronden over welke
invulling van de onderwijstijd al dan niet acceptabel is, of zelfs een verbod op
andere onderwijsvormen dan een lesmet een bevoegde docent in een klaslokaal,
acht ik daarom onwenselijk. Het is onmogelijk en onwenselijk om vanuit ‘Den
Haag’ voor alle scholen en voor alle situaties precies aan te gevenwelke invulling
van de onderwijstijd wel en welke invulling van de onderwijstijd niet wenselijk
is. Dit moeten en kunnen betrokkenen in de eigen schoolsituatie met elkaar
vaststellen.’824

Met andere woorden: de minister vond het onwenselijk om op een incident te reageren
met aanpassing van de regelgeving. In plaats daarvan heeft hij in de kamerbrief toegelicht
welke vormen van afstandsonderwijs binnen het kader van de WVO vallen.825

De roep om nieuwe regelgeving die bijdraagt aan de regelreflex kan zowel afkomstig zijn
uit het parlement als uit de maatschappij. Ongeacht de oorsprong van die behoefte, is deze
problematisch vanwege de onmogelijkheid om altijd elk incident te voorkomen. Dit is
enerzijds onmogelijk omdat er altijd toevallig iets mis kan gaan. Anderzijds is een maat-
schappij waarin alle risico’s door regelgeving zijn uitgebannen hoogstwaarschijnlijk
onleefbaar, voor zover dit al mogelijk of wenselijk zou zijn.826 De vraag is dan hoe de ver-
antwoordelijkheid voor incidenten moet worden verdeeld tussen overheid en maatschap-
pelijke actoren.827 Onder meer Frissen wijst in dit verband op het idee van maakbaarheid
van de samenleving, waarbij hij het onderwijs noemt als een sector die juist niet maakbaar
is.828 Hij betoogt dat het verminderen van onnodige regeldruk vereist dat maatschappelijk
en politiek zou worden geaccepteerd dat toeval bestaat en dat niet alle incidenten door
nieuwe regelgeving voorkomen kunnen worden.829

In diverse onderzoekenwordt aandacht besteed aan de regelreflex. Zowordt de regelreflex
in verband gebracht met onzekerheid. Regels worden vaak ingezet om onzekerheid in de
maatschappij te verminderen. Deze inzet leidt niet zozeer tot minder onzekerheid, maar

824 Kamerstukken II 2018/19, 31 293/31 289, nr. 474, p. 1.
825 Kamerstukken II 2018/19, 31 293/31 289, nr. 474, p. 2-9. Zie hierover ook Tromp 2022, p. 190 e.v. (par. 6.4).
826 Ellison 2018, p. 60-65, 75-76, Van de Bovenkamp e.a. 2018, p. 11, Van de Bovenkamp e.a. 2017a, p. 18, Van

de Bovenkamp e.a. 2017b, p. 18, Helsloot & Scholtens 2015, p. 5-8, Trappenburg e.a. 2012.
827 Helsloot & Scholtens 2015, Aelen & Van Wingerde, Tijdschrift voor Toezicht 2014(5) 2, p. 4-5.
828 Zie 2.2.3.
829 Frissen 2013, p. 16-28.
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wel tot een overdaad aan regels.830 Eerder werd al verwezen naar Bokhorst, die wijst op de
‘overvraagde en overvragende wetgever’ als factor die bijdraagt aan onnodige regeldruk.
Hiermee verwijst ze zowel naar de maatschappelijke eisen die aan de overheid worden
gesteld, als op de eisen die de overheid aan maatschappelijke actoren stelt.831 Bozeman en
Anderson omschrijven de regelreflex op een vergelijkbare wijze. Het gaat volgens hen om
een overreactie op incidenten, die wordt veroorzaakt door de wens om alle risico’s door
regelgeving te voorkomen.832 Deloitte ziet de regelreflex als een gevolg van een dubbelrol
van het parlement, die de regeldrukvermindering moet monitoren en tegelijkertijd zelf
bijdraagt aan een toename van regeldruk. Aan de ene kant kunnen (voorstellen voor)
amendementen bijdragen aan regeldruk, terwijl het parlement tegelijkertijd het kabinet
aan haar regeldrukverminderingsdoelstellingmoet houden. Deze dubbelrol, in combinatie
met de ondergeschikte rol van regeldruk in dit proces, kan bijdragen aan onnodige regel-
druk.833 Bokhorst wijst in dit verband op het onderzoek van Bex e.a., waaruit blijkt dat er
veelvuldig amendementen door Kamerleden worden ingediend. In de toelichting bij die
amendementen wordt slechts beperkt aandacht besteed aan de gevolgen van regeldruk,
waarbij een deel van die amendementen expliciet gevolgen heeft voor de hoeveelheid
regeldruk.834 De ondergeschikte rol van regeldruk in het wetgevingsproces is tevens aange-
kaart door Stoter en Huls en wordt tegenwoordig deels ondervangen door de advisering
door het ATR.835 Overigens is niet alleen de totstandkoming, maar ook de bruikbaarheid
en wenselijkheid van ‘incident- of gelegenheidswetgeving’ bekritiseerd. Diverse auteurs
hebben erop gewezen dat incidentregelgeving vaak (te) snel tot stand komt, waardoor
delen van het wetgevingsproces onvoldoende zorgvuldig worden doorlopen. Het gaat dan
bijvoorbeeld over de belangenafweging die aan totstandkoming vanwetgeving voorafgaat.836

Ridder en Reinders bespreken een relatie tussen de regelreflex en toezicht. Zij wijzen erop
dat de incidenten soms worden veroorzaakt door onvoldoende effectief toezicht. Als de
regelreflex vervolgens tot gevolg heeft dat het toezicht te streng of intensief wordt, wordt
dat daarmee niet effectiever.837 De inzet van (te) veel regelgeving en toezicht leidt er volgens
hen toe dat regels doormaatschappelijke actorenworden genegeerd of dat de toezichthouder
zich gedwongen ziet om de regels zelf te interpreteren of eigen regels op te stellen.838 De
regelreflex kan dus bijdragen aan onnodige regeldruk doordat snel, wellicht onnodige,

830 Groeneveld 2016, p. 7. Zie hierover ook 5.2.
831 Bokhorst 2014, p. 143-149.
832 Bozeman & Anderson, Administration and Society 2016 (48) 6, p. 741.
833 Deloitte 2013, p. 10-17.
834 Bokhorst 2014, p. 304 verwijst naar Bex e.a. 2011, p. 50.
835 Stoter & Huls 2006, ATR 2020b, p. 28.
836 Jasiak 2008, Eijlander, Ars Aequi 2004 (53) 7/8, p. 484-491.
837 De Ridder & Reinders 2014, p. 4-7.
838 De Ridder & Reinders 2014.
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wetgeving tot stand komtwaarbij tevens het risico bestaat dat de wetgevingskwaliteit onder
de snelheid leidt. Dit risicowordt verwoord in een bekend citaat uit eenminderheidsoordeel
van rechter bij het Supreme Court of the United States, Holmes:

‘Great cases, like hard cases, make bad law. For great cases are called great, not
by reason of their real importance in shaping the law of the future, but because
of some accident of immediate overwhelming interest which appeals to the feelings
and distorts the judgment. These immediate interests exercise a kind of hydraulic
pressure whichmakes what previously was clear seem doubtful and before which
even well-settled principles of law will bend.’839

In dit citaat waarschuwt Holmes voor te snelle totstandkoming van wetgeving, wat van
toepassing kan zijn op wetgeving die na een regelreflex wordt opgesteld.840 In dit verband
constaterenVanderVegt, Ehrismann enVander Burg enerzijds een gebrek van vertrouwen
van het parlement, OCW en de Inspectie in onderwijsinstellingen. Anderzijds signaleren
zij een gebrek aan vertrouwen van de onderwijsinstellingen in elkaar en in de politiek.
Deze gebreken uiten zich volgens hen onder meer in de regelreflex.841 In breder verband
hebben anderen eerder al gewezen op een gebrek aan vertrouwen in de samenleving als
geheel.842

De regelreflex is bij uitstek een factor die gerelateerd is aan de context waarin regelgeving
moetwordennageleefd enuitgevoerd.Verschillende actoren klagen over eenhoge regeldruk
en dragen tegelijkertijd zelf bij aan regeldruk, door hun roep om nieuwe of aangepaste
wet- en regelgeving naar aanleiding van een incident. Duidelijk is dat de regelreflex een
factor is die bij kan dragen aan onnodige regeldruk. Daarbij geldt een samenhang met
andere factoren zoals het aantal regels en de kwaliteit van regels.

3.3.9 Rol van sectororganisaties

Voorts komt in onderzoek de rol die branche- of sectororganisaties spelen bij het ontstaan
van onnodige regeldruk naar voren.843 In het onderwijs zijn verschillende sectororganisaties

839 Northern Securities Co. v. United States 193 U.S. 197 (1904), p. 400.
840 Holmes heeft het over law in een context met common law, waar law waarschijnlijk verwijst naar case law.

Zijn waarschuwing geldt echter voor zowel jurisprudentie als wetgeving.
841 Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019, p. 34-35.
842 Zie WRR 2006a, De Beer & Schuyt 2004, p. 15-38, SCP 2004.
843 Deze onderzoekers gebruiken de termen branche en sector als synoniemen (Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-

Van Heffen & Reussing 2005, p. 81).
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actief, waaronder dePO-Raad, deVO-Raad endeMBO-Raad.Omverwarring te voorkomen
wordt hier daarom verder de aanduiding sectororganisatie gehanteerd.

Sectororganisaties kunnen bijdragen aan kennis over regels en tevens handvatten bieden
voor het beschikbaar krijgen en inzetten van financiële middelen die voor de naleving van
regels nodig zijn.Wanneer contacten tussen de sectororganisaties en hun leden als vanzelf-
sprekend worden gezien, hebben deze contacten echter slechts beperkt invloed zijn op het
ontstaan van onnodige regeldruk.844 In de onderwijssectoren is daarnaast zichtbaar dat
niet alleen contacten met de sectororganisaties als vanzelfsprekend worden gezien, maar
ook het lidmaatschap van een sectororganisatie. De omvang van de rol die een sectororga-
nisatie kan spelen is afhankelijk van de organisatiegraad in de sector. De organisatiegraad
wordt bepaald door te inventariseren welk aantal instellingen bij een sectororganisatie is
aangesloten. Daarmee is de organisatiegraad een representatieve indicatie voor het gemak
waarmee in een sector zelfregulering kan worden bevorderd.845 In de onderwijssectoren
is die organisatiegraad hoog. Zo meldt de PO-Raad dat in 2020 85,3 procent van de
schoolbesturen in het po bij hen was aangesloten, vertegenwoordigt de VO-Raad ruim 92
procent van de schoolbesturen en stelt de MBO-Raad dat alle scholen die bekostigd
onderwijs in het mbo bieden bij de sectororganisatie zijn aangesloten.846 De aard van de
relatiesmet de sectororganisaties wordt als representatief gezien voor demate van draagvlak
in een sector.847 Daarbij is het van toegevoegde waarde als maatwerk wordt toegepast en
de regels specifiek toepasbaar zijn op de sector. Een hoge organisatiegraad kan onnodige
regeldruk helpen verminderen, doordat sectororganisaties kunnen bijdragen aan de
invulling en implementatie van de (open) wet en regelgeving van de overheid. Door de
sectororganisaties gecreëerde normen kunnen echter ook juist bijdragen aan regeldruk,
bijvoorbeeld als die normen juist als zwaar worden ervaren of er (te) weinig met de opge-
haalde gegevens wordt gedaan. De onderzoekers bespreken daarvan een voorbeeld van
certificatie uit de thuiszorg, waar de brancheorganisatie strengere kwaliteitseisen wilde
opleggen aan haar leden, terwijl de meerwaarde van die normen niet vaststond.848

Naast de rol van contacten van de sectororganisatie met de sector kunnen ook kenmerken
van de sectororganisatie zelf bijdragen aan het verminderen van onnodige regeldruk. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de inbedding van de sectororganisatie in de structuur van het
beleidsveld. Zulke inbedding heeft te maken met ‘de verhouding van de sectororganisatie
tot andere actoren in het beleidsveld’. Eerder werd al besproken dat de overheidmet lenige

844 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 28-30.
845 Zie hierover 4.5.
846 PO-Raad 2021b, VO-Raad 2021, ‘MBO-Raad’, ‘MBO Raad’, mboraad.nl.
847 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 51.
848 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 51-54. Zie ook 3.2.3 en over certificatie 4.5.1.
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netwerksturing tevens stuurt met en via de sectororganisaties.849 In die zin zijn de sector-
organisaties betrokken bij de complexe sturing van het onderwijs, waarbij het voor de
hand ligt dat hun rol wel een bijdrage levert aan onnodige regeldruk waar de overheid via
hen stuurt. Een leidende rol van de sectororganisatie kan ervoor zorgen dat implemente-
rende acties, die nodig zijn om externe regelgeving uit te voeren en na te leven, minder
snel bijdragen aan onnodige regeldruk. Als de sectororganisatie zorgdraagt voor de
(voorbereiding van de) implementatie, kan dit een positief effect op regeldruk hebben
doordat de afstand met de normadressaten kleiner is of als zodanig wordt ervaren.850

Daarnaast is van invloedwelke uitvoeringsstijl door de sectororganisatie wordt gehanteerd.
De uitvoeringsstijl verwijst naar de manieren waarop normen worden gesteld en onder-
steuning wordt geboden bij het begrijpen en uitvoeren van de normen, bijvoorbeeld door
leden een protocol of handreiking te bieden. Dewebsites van de sectorraden bieden talloze
voorbeelden van dergelijke ondersteuning, zoals een stroomschema van de MBO-raad
waarin wordt uitgelegd hoe praktijkgericht beroepsonderwijs op maat eruit kan zien.851

Tevens is van belang hoe de sectororganisatie kosten verdeelt, wat verwijst naar de mate
waarin bij het stellen van aanvullende eisen ook financiële compensatie wordt geboden.
Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen en Reussing meldden dat er op basis van hun
onderzoek geen conclusies kunnen worden getrokken over de invloed van de gekozen
uitvoeringsstijl en de aard van de kostenverdeling. Wel kan een sterke inbedding, een
soepele uitvoeringsstijl en financiële compensatie voor de tijd en kosten diemet implemen-
tatie van door sectororganisatie ingevoerde normen gemoeid is, er volgens hen voor zorgen
dat minder regeldruk wordt ervaren.852

3.3.10 Toezicht als factor van regeldruk

Naast de sectororganisaties spelen ook de toezichthouders een rol bij het ontstaan van
onnodige regeldruk. De rol en werkwijze van een toezichthouder is beschreven in wet- en
regelgeving en verschilt van sector tot sector. Daarom is ervoor gekozen om deze factor
in de categorie kenmerken van de sector onder te brengen, waarbij de nadruk grotendeels
op de Inspectie ligt.

849 Waslander, Hooge & Theisens 2017.
850 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 52-54.
851 ‘Leerroutes en bewijsstukken in het mbo: stroomschema’, mboraad.nl.
852 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 48, 50.
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Toezicht in het algemeen
Hoewel er weinig expliciete aandacht is geweest voor de rol die het toezicht speelt bij het
ontstaan van onnodige regeldruk, lijkt het bestaan van die rol inmiddels duidelijk.853

Belangrijke aspecten van het toezicht zijn de inhoud en dewijze waarop het toezicht wordt
uitgevoerd. In het algemeen geldt dat de overheid door verschillende toezichthouders
toezicht houdt op maatschappelijke sectoren. Zij letten op de uitvoering van wet- en
regelgeving. Daarbij is van belang dat zij een eenduidige betekenis van de regelgeving
hanteren, omdat uiteenlopende interpretaties kunnen bijdragen aan onnodige regeldruk.854

De toezichthouders moeten deskundig zijn en niet strenger dan noodzakelijk.855 Naast
kennis van de regelgeving is van belang dat de toezichthouder inhoudelijke deskundigheid
van de sector bezit. Het is tevens van belang dat de toezichthouder feedback geeft op de
aangeleverde informatie, omdat bij het ontbreken van deze feedback vaak het idee ontstaat
dat niets met de aangeleverde informatie wordt gedaan, wat weer bijdraagt aan onnodige
regeldruk.856 Verschillende onderzoekers wijzen erop dat het van belang is dat de toezicht-
houder voldoende transparant handelt, omdat onvoldoende transparantie bij kan dragen
aan onnodige regeldruk.857 Zulke transparantie kan bijvoorbeeld bestaan uit voldoende
aandacht van de toezichthouder voor inhoud en kwaliteit. Indien daar onvoldoende aan-
dacht voor is of dat idee bestaat, draagt dat bij aan onnodige regeldruk. Hetzelfde geldt
voor het ontbreken van een terugkoppeling of feedback op aangeleverde informatie,
waarmee de toezichthouder kan laten zien dat het indienen van de gegevens nuttig was.858

Verder is er een verband met de regelreflex.859 Die kan worden opgeroepen door een inci-
dent met toezicht, doordat vervolgens een maatschappelijke of politieke roep om nieuwe
regelgeving ontstaat.

Toezicht en vertrouwen zijn twee termendie vaakmet elkaar in verbandworden gebracht.860

De rol van vertrouwen binnen toezichtrelaties gaat om vertrouwen van burgers in toezicht-
houders,maar vooral om vertrouwen van toezichthouders in de actoren opwie zij toezicht
houden. Hierbij geldt de zogeheten vertrouwensbenadering, die inhoudt dat de toezicht-
houder onderscheidmoetmaken tussen verschillende typen van regelnaleving en vervolgens
maatwerkmoet toepassen.Deze benadering in het toezicht zou tot betere naleving kunnen
leiden, doordat er zowel meer onderling vertrouwen tussen maatschappelijke actoren

853 KPMG 2017, Buiten & Timmer 2015, Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 2011, Eijlander & Van
Gestel 2006.

854 Buiten & Timmer 2015, p. 9-10 verwijzen naar Bex & Marinkovic 2015.
855 Buiten & Timmer 2015, p. 8.
856 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 12.
857 Donker van Heel e.a. 2004, p. 67-70.
858 Klaster 2012, p. 90.
859 Zie 3.3.9.
860 Zie over de rol van twijfel en wantrouwen verder 3.4.8.
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onderling als tussen de toezichthouder en maatschappelijke actoren ontstaat.861 Paauw-
Fikkert, Six enRobben leggen in hun artikel een verband tussen toezicht en onnodige lasten:

‘De rol van toezicht in de hedendaagse samenleving vraagt veel van toezicht-
houders. Zijmoeten in complexe omstandigheden op zoek naar die combinatie
tussen vertrouwen geven en controleren die burgers voldoende zekerheid kan
bieden. En, zonder dat onder toezicht gestelden onnodig opgezadeld worden
met lasten die niet bijdragen aan betere regelnaleving en risicobeheersing.’862

Zulke lasten kunnen – al dan niet terecht – worden aangemerkt als onnodige regeldruk.

Toezicht in het onderwijs
Naast algemene literatuur is er specifieke literatuur over het toezicht op het onderwijs. De
Onderwijsraad signaleert een drietal domeinen waarop het toezicht zich richt; de kwaliteit
van het geboden onderwijs, de besteding van de publieke middelen en het gedrag van de
schoolbestuurders.863 De werkwijze die door de Inspectie wordt gehanteerd staat per
onderwijssector beschreven in een ‘Onderzoekskader’, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.
Die onderzoekskaders hebben de vorm van een beleidsregel van de Inspectie, die in een
ministeriële regeling wordt vastgesteld.864

In verschillende publicaties is besproken dat de nadruk in toenemende mate op
‘bestuursgericht toezicht’ is komen te liggen.865 Daaronder wordt verstaan dat schoolbestu-
ren worden gestimuleerd om aan kwaliteitsverbetering te werken en dat de Inspectie zich
richt op het bewaken van de minimumkwaliteit en het handhaven van geldende wettelijke
bepalingen.866 In het Onderzoekskader is omschreven dat de norm voor de basiskwaliteit
bestaat uit de deugdelijkheidseisen voor de onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg en het
financieel beheer.867 Honingh e.a. wijzen erop dat deze vorm van toezicht ervan uitgaat
dat het schoolbestuur gemotiveerd is om de onderwijskwaliteit te verbeteren en daartoe
ook in staat is.868 De Inspectie heeft een aantal verschillen met de voorgaande werkwijze
benoemd. Zo is de werkwijze voor alle onderwijssectoren geüniformeerd en wordt meer

861 Six, Tijdschrift voor Toezicht 2010 (1)4, p. 6-26.
862 Paauw-Fikkert, Six & Robben, Beleid en Maatschappij 2014(41)3, p. 185-204.
863 Onderwijsraad 2013b.
864 Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017 (Stcrt. 2019,

38026).
865 De Boer 2021, p. 190-199, Honingh e.a. 2020, p. 5-6, Inspectie van het Onderwijs 2017, p. 15-18, Bokhorst

e.a., Bestuurskunde 2018(27) 4, p. 3-18.
866 De Boer 2021, p. 137-140, Bokhorst e.a., Bestuurskunde 2018(27) 4, p. 3-4.
867 Inspectie van het Onderwijs 2021, p. 20.
868 Honingh e.a. 2020, p. 5-6.
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aandacht besteed aan het stimuleren van de eigen ambitie van schoolbesturen.869 Bokhorst
e.a. zien vier motieven voor de keuze voor dit type toezicht:

‘– doorbreken van wederzijds wantrouwen dat is ontstaan als gevolg van toe-
zichtlast en verantwoordingseisen (afvinkcultuur);
– doorbreken van strategisch gedrag en versterking van verantwoordelijkheid
en intrinsieke motivatie van bestuurders (inspectie als boeman);
– balansherstel tussen toezicht op risico’s en kansen (van zwakke naar goede
instellingen);
– balansherstel tussen verantwoorden en leren (toezicht als gratis advies).’870

Ehren heeft de relatie tussen toezicht en kwaliteit in het po onderzocht en benoemt ver-
schillende aspecten die een positieve invloed op regeldruk kunnen hebben. Zo was het
proportioneel toezicht dat in de Wot werd geïntroduceerd, nog niet volledig geïmplemen-
teerd. Inspecteurs gaven aan alle scholen suggesties over kwaliteitsverbetering in plaats
van alleen aan zogeheten ‘zwakke scholen’. Tevens heeft de inhoudelijke invulling van het
toezicht in de vorm van feedback en verbetersuggesties een positieve invloed op de mate
van verbetering die door de school wordt gerealiseerd.871 Daarnaast wijst Ehren erop dat
het toezicht door de Inspectie verschillende neveneffecten oplevert, zoals strategisch gedrag
of window dressing waarbij gedrag wordt aangepast aan een gepland inspectiebezoek.872

Het kan gaan om een positief effect als dat gedrag bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. Een
negatief effect is echter ook voorstelbaar, bijvoorbeeld waar extra of onnodige administra-
tieve taken worden verricht of een (te) rooskleurig beeld wordt geschetst.

Verband tussen toezicht en onnodige regeldruk
Over het bestaan van een verband tussen toezicht en onnodige regeldruk zijn diverse
aanwijzingen uit de (onderwijs)praktijk. Zo komt dit verband aan de orde in de ‘Regeldruk-
agenda 2014-2017’:

‘De onderwijsinspectie wordt vaak met regeldruk in verband gebracht. Nu
maakt de inspectie de regels weliswaar niet zelf, maar ze moet er wel op toezien
dat bestaande regels worden nageleefd. Opmerkelijk genoeg zien inspecteurs
vaak dat regels veel te strikt worden geïnterpreteerd.Ook gebeurt het dat leraren
regels volgen waarvan ze denken dat “het van de inspectie moet” – terwijl die

869 Inspectie van het Onderwijs 2017, p. 15-18.
870 Bokhorst e.a., Bestuurskunde 2018(27)4, p. 9.
871 Ehren 2006, p. 117-130.
872 Ehren 2006, p. 17-20.
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regels gewoon door school blijken te zijn opgesteld. En tot slot is voor leraren
soms niet goed duidelijk wat eigenlijk het nut van bepaalde regels is.’873

Het bijbehorende actiepunt in de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’ hield in dat de Inspectie
samenmetOCWmeer voorlichting zou geven over de verplichtingen die uit de onderwijs-
wetgeving volgen. Op diemanier zou duidelijkheidmoetenworden gecreëerd en fantoom-
regelgeving moeten worden voorkomen.874 Aan dit punt is onder meer uitvoering gegeven
door publicatie van een aantal brochures, waarin uitlegwerd gegeven over de verplichtingen
die volgen uit de geldendewet en regelgeving.875 Bij die brochures zijn overigens een aantal
kanttekeningen te maken. Zo zijn ze vrij instrumenteel van aard, waarbij het risico bestaat
dat zowel het probleem van (interne) regeldruk als de gesuggereerde oplossing (het
bespreken van regeldruk binnen een team op school) versimpeld worden. In de brochures
is er tevens onvoldoende rekening gehoudenmet gedragswetenschappelijke inzichten over
de effectiviteit van het publiceren van een dergelijke brochure. Daarnaast is het maar de
vraag of de brochures de leraren, die geadresseerd worden, ook bereiken.876 In ieder geval
een aantal schoolleiders is bekend met de brochure en vonden deze nuttig vanwege de
toelichting over de bestaande ruimte.877

Tonkens wijst op een aantal veranderingen die ervoor kunnen zorgen dat toezicht minder
bijdraagt aan regeldruk. Die veranderingen zien ondermeer op de naleving van regelgeving
waarop toezichtwordt gehouden en de regelgeving over het toezicht. De regelgevingwaarop
toezicht wordt gehouden zou volgens Tonkens moeten toenemen om ‘bureaucratische
ballast’ te verminderen. Hoe duidelijker en gedetailleerder de regelgeving is, hoe minder
controle en toezicht er volgens haar nodig is. Met bureaucratische ballast verwijst ze naar
de verantwoordingsdruk die bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs bestaat. In die sectoren
wordt de naleving van regels voortdurend gecontroleerd, terwijl dat bij andere regelgeving
zoals verkeersregels steekproefsgewijs gebeurt. Tevens vindt verantwoording nog te vaak
dubbel plaats. Verantwoordingsdruk moet van verantwoording worden onderscheiden:
het gaat er volgens Tonkens om of er druk wordt ervaren. Met betrekking tot de inhoud
van het toezicht acht Tonkens van belang dat het toezicht kennis en informatie oplevert
voor zowel de toezichthouder, als voor de professional die wordt gecontroleerd.878

873 Kamerstukken II, 2014/15, 29 515, nr. 356, p. 9.
874 Zie 2.3.8 en 3.3.10.
875 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Inspectie van het Onderwijs 2018a, Ministerie van

Onderwijs, Cultuur enWetenschap en Inspectie van hetOnderwijs 2018b,Ministerie vanOnderwijs, Cultuur
en Wetenschap en Inspectie van het Onderwijs 2017.

876 Blesgraaf, NTOR 2019/1, p. 18-33.
877 Oomens e.a. 2020, p. 43-44.
878 Tonkens 2013, p. 68-71.
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Het verband tussen toezicht en onnodige regeldruk wordt geïllustreerd in een interview
met voormalig hoofdinspecteur po, Jonk. Jonk reageerde daar op een enquête van CNV
Onderwijs, waaruit naar voren kwam dat de verantwoordingsplichten in het onderwijs
bijdragen aan de werkdruk. In zijn reactie geeft hij een beschrijving van het probleem die
overeenkomsten vertoont met fantoomregelgeving, waarbij verplichtingen worden nage-
komen die feitelijk niet uit de wet volgen. Zo zouden scholen ook meer registreren dan
feitelijk door de Inspectie wordt verlangd. Hiermee benadrukt hij vooral de grote rol van
interne regeldruk.879 Dat de geldende of veronderstelde verplichtingen omhet schoolbeleid
te verantwoorden aan de Inspectie bijdragen aan onnodige regeldruk komt ook elders aan
de orde.880 Zo beschrijven Van Bergen e.a. dat de Inspectie wordt aangewezen als bron van
registratieverplichtingen in het po. Zij schrijven hierover:

‘De Inspectie houdt toezicht op wat wettelijk verplicht is, maar stelt geen eisen
aan te gebruiken systemen en formats of aan de omvang van registraties. Door
melders wordt vaak gewezen naar de Inspectie als bron van registratieverplich-
tingen, ook bij registraties waar feitelijk geen wettelijke verplichting aan ten
grondslag ligt en de oorzaak voor de registratie feitelijk in de uitvoeringsketen
ligt. De Inspectie onderkent dat dit het beeld is in een deel van het veld. Zij
stelt zich op het standpunt dat registraties nooit bedoeld kunnen zijn alleen ter
verantwoording aan de Inspectie, maar uiteindelijk instrumenten zijn voor de
onderwijsprofessional en altijd ten dienste zouden moeten staan van het
onderwijs en de leerlingen. De Inspectie constateert dat die achterliggende
boodschap van het doel en het nut niet altijd overkomt.’881

Oomens e.a. stellen in hun evaluatie van de deugdelijkheidseisen echter dat het onderscheid
tussen de wettelijke deugdelijkheidseisen en de regels uit de Onderzoekskaders van de
Inspectie voor veel schoolbestuurders en schoolleiders weliswaar complex is, maar dat
door hen geïnterviewde schoolleiders uit het po aangeven dat er sprake is van een ‘percep-
tieprobleem in het onderwijs’. Dat probleem beschrijven zij als volgt:

‘Verder geven enkele schoolleiders uit het po aan dat zij de indruk hebben dat
andere scholen soms onterecht de indruk hebben dat “er veel moet van de
inspectie rondomkwaliteitszorg”, bijvoorbeeld in termen van administratie en
dossiervorming. De betreffende schoolleiders geven zelf aan dat dit (deels) een
perceptieprobleem is in het onderwijs en dat er vaak meer ruimte bestaat dan

879 De Graaff, Schooljournaal 2015, p. 12-14.
880 Zeegers 2017, p. 74-82, Klarenbeek e.a. 2015, p. 19, Janssens 2005, p. 54-58.
881 Van Bergen e.a. 2016, p. II.
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gedacht. Publicaties zoals ‘Ruimte in regels’ hebben voor deze schoolleiders
veel nut gehad.’882

In hun evaluatie van het vernieuwde onderwijstoezicht constateren Honingh e.a. dat de
nieuwe werkwijze van de Inspectie bijdraagt aan bureaucratisering. Die constatering is
gebaseerd op de ervaring van geïnterviewde leraren, schoolleiders en schoolbestuurders.
Bureaucratisering wordt door hen gehanteerd als een operationalisatie van de gevolgen
van het toezicht op de administratieve lasten.883 Voorts suggereert het onderzoek van
Tromp dat de ‘meedenkende houding’ van de Inspectie op het gebied van de bekwaam-
heidseisen die uit de Wet BIO volgen, een positieve invloed op onnodige regeldruk had.
Die instelling sluit volgens Tromp aan bij het hiervoor besproken veranderende toezicht
door de Inspectie. Daarnaast bespreekt Trompdat het toezicht op de bekwaamheidsdossiers
geen prioriteit van de Inspectie leek te zijn. Doordat minder (streng) toezicht werd
gehouden op de bekwaamheidsdossier droegen deze ook niet bij aan het ontstaan van
onnodige regeldruk.884 Hieruit kan echter niet meteen een positieve invloed op onnodige
regeldruk worden afgeleid. Het is niet duidelijk wat het toezicht op de bekwaamheidsdos-
siers voor invloed op onnodige regeldruk zou hebben gehad als dit wel een prioriteit was
geweest.

Op basis van deze voorbeelden lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat in de praktijk in ieder
geval de perceptie bestaat dat de Inspectie bijdraagt aan onnodige regeldruk. Hoewel de
onderzoekerskaders van de Inspectie geen wetgeving maar interne beleidsregels betreffen,
kunnen en worden deze door de schoolbesturen in de praktijk wel als regelgeving opgevat
en gehanteerd. Bijvoorbeeld doordat een school ze hanteert als bindende richtlijnen voor
de voorbereiding van het onderzoek door de Inspectie. De Inspectie draagt in die zin bij
aan onnodige regeldruk. Dit specifieke voorbeeld lijkt op het eerste gezicht vooral een
probleem met communicatie; de regel is namelijk een eigen regel van de school. Er is dan
geen sprake van externe, maar van interne regeldruk.885 Duidelijk is dat niet alleen het
toezicht zelf, maar ook de communicatie hierover een rol kan spelen.

882 Oomens e.a. 2020, p. 44.
883 Honingh e.a. 2020, p. 11, 80-83, 140. Uit de literatuurlijst blijkt dat wordt verwezen naar Ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Inspectie van het Onderwijs 2017.
884 Tromp 2022, p. 142 e.v. (par. 5.5 en 5.6).
885 Deze dimensie komt verder aan de orde in 2.2.13 en 2.3.8.
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3.3.11 Rechtsbescherming als factor van regeldruk

Naast het toezicht door de Inspectie kan ook het handelen van een andere actor in het
onderwijs bijdragen aan onnodige regeldruk. Het gaat om de geschilbeslechting door
geschillen- en klachtencommissies, zoals commissies op het gebied van medezeggenschap,
de geschillencommissies op het gebied van passend onderwijs en commissies die klachten
en beroepszaken behandelen. Ouders, studenten enmedewerkers in het onderwijs kunnen
hun geschil aan deze commissies voorleggen, waardoor zij een alternatief vormen voor de
gang naar de rechter. Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden voor geschillencom-
missies ontstaan. Zo is er het samenwerkingsverband Geschillencommissies Bijzonder
Onderwijs (GCBO),waar geschillencommissies uit het bijzonder onderwijs zijn aangesloten.
Daarnaast is een groot aantal geschillencommissies ondergebracht bij de Stichting
Onderwijsgeschillen. Het administratieve bureau van die stichting biedt tevens ondersteu-
ning aan een aantal commissies die niet officieel bij het samenwerkingsverband zijn aan-
gesloten. Beide samenwerkingsverbanden publiceren de oordelen van de aangesloten
commissies via hun website. Bij sommige commissies zijn scholen en instellingen aange-
sloten conform de sectorwetgeving of cao, bij andere commissies kunnen scholen en
instellingen zelf aansluiten.886 Een voorbeeld van die laatste categorie is de klachtenregeling
in het vo. Een schoolbestuur in het vo is op grond van artikel 24c van de WVO verplicht
om een klachtenregeling te hebben. Dit kan bij een eigen onafhankelijke commissie of
door aansluiting bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Op de inhoudelijke werkwijze en de geldende procedures wordt in andere publicaties uit-
gebreid ingegaan, waarbij de invloed van die procedures op regeldruk echter niet aan bod
komt.887 Toch ligt dergelijke invloed wel voor de hand. In een klachten- of geschillenpro-
cedurewordt de handelswijze van leraren, schoolleiders en schoolbestuurders beoordeeld.
Zoals Huisman, Philipsen en Vermeulen omschrijven wordt de inhoudelijke beslissing
slechtsmarginaal getoetst, maar wordt dit gecompenseerd door een indringendere toetsing
van de zorgvuldigheid en motivering van de beoordeling en de naleving van (interne)
voorschriften.888 In een geschillenprocedure gaat het niet om een inhoudelijke maar om
een procedurele beoordeling. Ongeacht de inhoud van de beoordeling kan deze druk
opleveren. Er is een (grotere) noodzaak tot dossiervorming, zodat de juistheid van de
gevolgde werkwijze bij een eventuele klacht of geschil kan worden beoordeeld.

886 Stichting Onderwijsgeschillen 2020, p. 12-17, Mertens & Sperling 2016.
887 Zie bijvoorbeeld Huisman, Philipsen & Vermeulen 2018, De Boer & Zoontjens 2016.
888 Huisman, Philipsen & Vermeulen 2018, p. 71.
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Uit de adviezen van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs zijn verschillende voor-
beelden af te leiden waaruit het belang van dossiervorming naar voren komt. Een van die
voorbeelden is een advies van 29 juni 2020, waar het gaat om de totstandkoming van een
schooladvies. Op basis van het dossier kan de commissie onvoldoende vaststellen of dat
schooladvies op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en welke aspecten daarbij zijn
meegenomen. In haar advies verwoordt de commissie dit als volgt:

‘Hieruit blijkt dat de school niet alle aspecten die van belang zijn voor het
schooladvies kenbaar heeft meegewogen in de beslissing over het advies. Het
had op de weg van school gelegen om de potentie die bleek uit het onderzoek
van [de organisatie] en (verbetering van) de resultaten op de methodetoetsen,
alsmede dewerkhouding en inzet van [de leerling] te betrekken bij de beslissing
over het schooladvies.’889

In dit advies wordt het belang van dossiervorming benadrukt, nu de school moet kunnen
aantonen welke verschillende aspecten bij het schooladvies zijn betrokken. Van deze ver-
plichting kan druk uitgaan voor de schoolleider en uiteindelijk voor de leraar, nu de tot-
standkoming van het schooladvies uitgebreid moet worden beargumenteerd en de argu-
mentatie moet worden vastgelegd.

Een ander voorbeeld waarin het belang van dossiervorming wordt benadrukt is een advies
van 15 december 2020. In dat advies gaat het over de totstandkoming van een ontwikke-
lingsperspectief, wat volgens de commissie onvoldoende uit het dossier blijkt:

‘Uit het bij de Commissie bekend zijnde dossier blijkt niet dat er zorgvuldig
op overeenstemming gericht overleg is gevoerd over de inhoud van het opp
[ontwikkelingsperspectief, MEB]. Aan dat overleg worden in het kader van
passend onderwijs zware eisen gesteld. Het dossier bevat slechts enkele mail-
wisselingen met het verzoek voor akkoord te ondertekenen. Van inhoudelijk
overleg over de inhoud van het opp is niets gebleken, laat staan over de vereiste
instemming van ouders over het handelingsdeel van het opp.’890

Voorts volgt het belang van dossiervorming uit een ander advies van dezelfde datum. De
ouders hadden bij de school bezwaar gemaakt tegen de beslissing om hun kind in een
combinatiegroep te plaatsen. Uit het oordeel komt naar voren dat de inhoud en afwegingen
van de heroverweging onvoldoende uit het dossier kunnen worden afgeleid:

889 Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 29 juni 2020, nr. 109223.
890 Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 15 december 2020, nr. 109233.
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‘Uit de e-mail van 17 september 2020 blijkt dat verweerster met klagers had
afgesproken dat zij zou onderzoeken hoe het proces tot plaatsing is verlopen
en of het nodig zou zijn om de beslissing te herzien. Hieruit blijkt dat de school
het besluit tot plaatsing van [de leerling] in de combinatiegroep heeft herover-
wogen.DeCommissie kan uit de stukken echter niet afleiden hoe de (eventuele)
ondersteuningsbehoefte van [de leerling], zoals de concentratieproblemen, het
werktempo en hetminderwaardigheidscomplex, ismeegewogen bij de herover-
weging. Ook is onduidelijk waaruit het onderzoek heeft bestaan.’891

In deze voorbeelden benadrukt de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs het belang
van dossiervorming. De adviezen zijn (net als vergelijkbare uitspraken) gepubliceerd en
openbaar toegankelijk. Scholen kunnendoor deze publicaties druk ervaren voor aanvullende
dossiervorming. In hun onderzoek over de doorwerking van adviezen van de Landelijke
Klachtencommissie Onderwijs constateren Van Schoonhoven en Keizer dat de oordelen
van de commissie een ‘leereffect’ teweegbrengen bij schoolbestuurders, ‘in de zin dat de
alertheid in de school toeneemt ten aanzien van het op de juiste wijze toepassen van pro-
cedures en protocollen.’892 Zulke alertheid kan bijdragen aan onnodige regeldruk, als het
strenger naleven van procedures de hoeveelheid administratieve handelingen verhoogt.
Tegelijkertijd kunnen de publicaties de duidelijkheid van de regelgeving vergroten, doordat
de geldende verplichtingen worden verhelderd.893

3.3.12 Concluderend: Is er onderwijsonderzoek over factoren gerelateerd aan
de context?

In de voorgaande paragrafen is meer algemeen onderzoek en (empirisch) onderzoek dat
specifiek op het onderwijs is gericht besproken. In deze paragraaf komt aan de orde in
hoeverre de genoemde factoren van toepassing zijn op het onderwijs. 3.3.1 gaat over de
homogeniteit van de sector. Uit het besproken onderzoek volgt dat de homogeniteit van
een sector onnodige regeldruk kan beïnvloeden, maar dat de precieze invloed nog niet
duidelijk is. Vervolgens is in 3.3.2 de factor doelmatigheid van regels besproken, waarbij
het gaat om het ervaren nut en de helderheid van procedures. Empirisch onderzoek in het
po en vo laat zien dat de doelmatigheid een factor is die bij kan dragen aan onnodige
regeldruk.894 De invloed van veranderingen in regels (3.3.3) komt naar voren in verschillende
onderzoeken die gericht zijn op het onderwijs. De frequentie en het aantal veranderingen

891 Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 15 december 2020, nr. 109451.
892 Van Schoonhoven & Keijzer 2011, p. 59.
893 Zie 3.2.5 over de factor duidelijkheid.
894 Kuiper e.a. 2015.
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kunnen bijdragen aan onnodige regeldruk doordat ze beleidsvervreemding en beleidsre-
sistentie kunnen veroorzaken.895 In 3.3.4 komt de factor taakbelasting aan de orde. Uit
verschillende empirische (onderwijs)onderzoeken volgt dat diverse aspecten van taakbe-
lasting bijdragen aan het ontstaan van onnodige regeldruk.896 3.3.5 betreft het eigenaarschap
van leraren, dat verwijst naar de invloed en verantwoordelijkheid over de eigen werkzaam-
heden. Duidelijk is dat leraren voldoende eigenaarschap ervaren ten aanzien van hun pri-
maire onderwijstaken, maar niet ten aanzien van managementtaken en het functioneren
van de beroepsgroep. De ondersteuning die leraren bij hun werkzaamheden ontvangen
staan centraal in 3.3.6. Die ondersteuning kan bestaan uit verschillende werkfaciliteiten
en faciliteiten op het gebied van ICT. Uit de diverse empirische onderzoeken volgt de
duidelijke conclusie dat onvoldoende ondersteuning van leraren kan bijdragen aan
onnodige regeldruk. Voorts gaat het in 3.3.7 over het draagvlak voor beleid en wetgeving.
In het beschikbare onderwijsonderzoek wordt draagvlak beperkt uitgelegd als de relaties
met sectororganisaties en de organisatiegraad. Uit meer algemeen onderzoek volgt wel dat
draagvlak aan onnodige regeldruk kan bijdragen.897 Over hoe dat in het huidige onderwijs
zit, ontbreekt specifieke empirische data nog. Een veel aangehaalde factor die aan onnodige
regeldruk bijdraagt is de regelreflex (3.3.8). De wijze waarop wordt omgegaan met risico’s
draagt bij aan onnodige regeldruk.Hoewel op basis van onderzoek over het hoger onderwijs
wordt geconstateerd dat de regelreflex bijdraagt aan onnodige regeldruk, is er nog geen
specifieke empirische data over het po, vo en mbo beschikbaar.898 Wel is duidelijk dat het
onderwijs als een incident-gedreven sector kan worden aangemerkt, waar de regelreflex
veelvuldig zichtbaar is. In diverse onderzoeken wordt de rol van sectororganisaties
besproken.899 Deze rol vormt een factor (3.3.9) die lijkt bij te dragen aan onnodige regeldruk,
maar de precieze invloed is nog niet duidelijk. In 3.3.10 gaat het over de invloed van toezicht
op onnodige regeldruk. Er zijn aanwijzingen dat in het onderwijs in ieder geval een invloed
van het toezicht op onnodige regeldruk wordt ervaren. De Inspectie wordt gezien als een
veroorzaker van onnodige regeldruk, waarbij regelmatig sprake blijkt van eenmisperceptie
van regels. Empirische data over de preciezewerking van dat fenomeen ontbreken evenwel.
Tot slot komt in 3.3.11 de invloed van rechtsbescherming op onnodige regeldruk aan de
orde.De adviezen vande verschillende klachten- en geschillencommissies kunnen bijdragen
aan onnodige regeldruk, doordat zij alertheid en een ‘leereffect’ bij schoolbestuurders
veroorzaken waardoor de hoeveelheid administratieve handelingen kan toenemen.
Empirische data over de precieze werking van deze factor ontbreken ook hier nog.

895 Zie ook 2.3.10 en 3.2.1.
896 Kuiper e.a. 2015, Klarenbeek e.a. 2015, Van Kuijk e.a. 2008.
897 Stoter & Huls 2006.
898 Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019.
899 Zie onder meer Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005.
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De laatste categorie betreft factoren die te maken hebben met de persoon die een wet of
regel moet uitvoeren. Waar over factoren gerelateerd aan wetgeving en aan de context nog
gesteld kanworden dat deze redelijk hetzelfde blijven, geldt voor factoren die aan de persoon
gerelateerd zijn juist bij uitstek dat deze per individuele persoon en per situatie verschillen.
Overigens geldt voor veel van de factoren dat ze ook in de andere categorieën terugkomen,
omdat deze veelal inmeer dan een categorie geplaatst zouden kunnenworden. De factoren
die in deze paragraaf aan de orde komen zijn professionaliteit, autonomie, werkdruk,
gepercipieerd nut van een regel, de tijd, proportionaliteit, de kennis en houding tegenover
regels en twijfel en wantrouwen. Na de bespreking van de factoren wordt aan het eind van
de paragraaf specifiek aandacht besteed aan het onderwijs, waarbij de vraag is in hoeverre
(bekend is of) ze een rol spelen in het onderwijs.

3.4.1 Professionaliteit

Professionaliteit is een brede term, waar verschillende betekenissen aan worden gegeven.
Zo wordt professionaliteit wel gezien als een synoniem van professioneel handelen. Als
de professionaliteit van de leraar onvoldoende serieus wordt genomen, draagt dat bij aan
onnodige regeldruk.900 Deze uitleg van professionaliteit sluit aan bij wat in 3.4.8 over
twijfel en wantrouwen wordt beschreven. In een andere betekenis betreft professionaliteit
de mate waarin (administratieve) taken worden gezien als onderdeel van eigen werkzaam-
heden, de mate waarin de eigen kennis als voldoende wordt gezien voor het uitvoeren van
de werkzaamheden en het vertrouwen dat bestaat in de organisatie waarvan de procedure
afkomstig is.901 Professionaliteit verwijst dan naar de eigen kennis en vaardigheden van
leraren. Het heeft te maken met de persoon die de taken moet verrichten. Zo wordt er
minder bureaucratie ervaren als die persoon de taken ziet als onderdeel van de eigen
werkzaamheden, als de eigen kennis als voldoende wordt gezien en als er vertrouwen is
in degene die de procedure heeft ingesteld. Aspecten van professionaliteit zijn dan bijvoor-
beeld de kennis van interne procedures, de mogelijkheden om de taken goed uit te voeren
en of externe contacten over de procedures als positief worden ervaren. Uit een evaluatie
van het passend onderwijs komt naar voren dat interne begeleiders en zorgcoördinatoren
positiever zijn over hun eigen professionaliteit dan leraren. Als de eigen professionaliteit
hoger wordt ingeschat, draagt dit volgens hen bij aan een lagere ervaren bureaucratie.902

900 Van Kuijk e.a. 2008, p. 40.
901 Kuiper e.a. 2015.
902 Kuiper e.a. 2015, p. 6-8.
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Oftewel: het ontbreken of laag inschatten van professionaliteit is een factor die bij kan
dragen aan onnodige regeldruk.

In een ander onderzoek wordt professionaliteit opgesplitst in verschillende aspecten,
waaronder autonomie, beroepstrots en werktevredenheid, motivatie, werkdruk, taakbele-
ving, deskundigheid en kwaliteit en professionalisering.903 Op dezemanier wordt professi-
onaliteit een brede en veelomvattende term.Dat (literatuur)onderzoek naar professionaliteit
suggereert dat deze aspecten op verschillende wijzen bijdragen aan onnodige regeldruk.
Leraren ervaren relatief veel autonomie ervaren in hun primaire taak van het geven van
onderwijs, bijvoorbeeld over ‘curriculum, onderwijsdoelen en lesmethoden’, maar relatief
weinig ten aanzien van het beleid en interne regels van de school.904 Deze uitleg van auto-
nomie sluit aan bij wat eerder in 3.3.5 over eigenaarschap werd beschreven. De volgende
subparagraaf is aan autonomie en handelingsvermogen gewijd. Het volgende aspect is
motivatie. Uit het hiervoor aangehaalde onderzoek komt naar voren dat veel leraren
intrinsiek gemotiveerd zijn voor hun beroep.Mede daardoor zit het volgens de onderzoek-
sterwel goedmet dewerktevredenheid en beroepstrots van leraren, hoewel andere literatuur
een wisselend beeld laat zien.905 Een verklaring voor dat wisselende beeld is dat vooral
ontevreden leraren meewerken aan berichtgeving of onderzoek. Op de interessante vraag
hoe die (mogelijke) bias voorkomen zou kunnen worden, geeft het onderzoek geen ant-
woord. Over werkdruk vermeldt het onderzoek dat ongeveer de helft van de leraren en
docenten een hogewerkdruk ervaart en een vergelijkbare groep aangeeft over de werkdruk
het minst tevreden te zijn. Er zijn echter grote verschillen tussen onderwijssectoren en
tussen leraren onderling. In het po heeft ongeveer 40 procent van de leraren last van een
zware of zeer zware werkdruk, en in het vo en mbo omvat die groep ongeveer 45 procent
van de leraren en docenten. De waargenomen verschillen hebben te maken met leeftijd
(jongere leraren ervaren meer werkdruk dan oudere leraren), ervaring (werkdruk is een
groter probleem voor minder ervaren leraren) en de aanstelling (leraren die in deeltijd
werken ervaren meer werkdruk). Leraren hebben een brede taakbeleving, waaronder niet
alleen lesgeven, maar ook de registratie van de vorderingen van leerlingen, zorgtaken en
het faciliteren van het leerproces vallen. Hoewel betrokkenheid bij de schoolorganisatie
voor veel leraren ook onder hun taak valt, is de betrokkenheid bij de organisatie minder
aanwezig. Deze uitkomst is volgens de onderzoekster te wijten aan de werkdruk en de
beperkte invloed die leraren ervaren. Een volgend aspect is deskundigheid en kwaliteit,
wat enerzijdswordt opgevat als de bevoegdheid omonderwijs temogen geven en anderzijds

903 Klaster 2012. Een deel van de aspecten van professionaliteit die door Klaster worden genoemd, komen later
terug als aparte factoren van regeldruk.

904 Klaster 2012, p. 51-52. Zie hierover ook 3.3.6.
905 Vermeeren & Van der Geest, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2012(28)3, p. 1-15, Van Bergen, Van

der Meer & Van Otterloo 2008, p. 89.
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als het bezit van basis- en complexe vaardigheden. Bij de relatie tussen professionaliteit
en onnodige regeldruk, spelen zowel pedagogische, vakinhoudelijke en didactische com-
petenties een rol, naast competenties die te maken hebben met organisatie, samenwerken
en reflectie. Een laatste aspect van professionaliteit is professionalisering, ook wel de
bereidheid om te leren. Zulke bereidheid is zichtbaar bij leraren, maar zij besteden hieraan
minder tijd dan zij volgens de cao zouden mogen.906

Professionaliteit is dus een brede term, die te maken heeft met autonomie, beroepstrots
en werktevredenheid, motivatie, werkdruk, taakbeleving, deskundigheid en kwaliteit en
professionalisering. Deze verschillende aspecten lijken gezamenlijk een rol te spelen bij
het ontstaan van onnodige regeldruk.

3.4.2 Autonomie en handelingsvermogen

In de literatuurworden autonomie of professionele ruimte regelmatig (impliciet) genoemd
als factor die bijdraagt aan onnodige regeldruk doordat het ervaren van autonomie regeldruk
kan verminderen. Zoals in 2.3.14 al werd besproken pleit de Onderwijsraad voor het
gebruik van de term handelingsvermogen in plaats van professionele autonomie. Wat
volgens dat advies centraal moet staan in de discussie, is hoe de samenwerking tussen
leraren en andere partijen die bij het onderwijs betrokken zijn kan leiden tot ‘het scheppen
van optimale werkcondities voor zijn eigen werkproces.’907 Het gebruik van de term han-
delingsvermogen kan volgens dat advies aan deze verandering bijdragen, al wordt erkend
dat in de literatuur zowel professionele ruimte als autonomie worden gebruikt. Verschil-
lende auteurs benoemen een aspect van autonomie, namelijk de ruimte die regels kunnen
laten voor gedragsalternatieven, als factor die een positieve invloed op onnodige regeldruk
kan hebben.908 Witteveen beschrijft dat een wet of regel voor de ene actor duidelijkheid
kan bieden, terwijl dezelfdewet of regel de vrijheden ofmogelijkheden van de andere actor
juist beperkt.909

Tevens wordt in empirische onderzoeken gericht op het onderwijs over autonomie
geschreven. De mate van autonomie die door professionals zelf wordt geclaimd wordt wel
aangewezen als factor die aan onnodige regeldruk kan bijdragen. Zulke autonomie kan
zien op zowel de primaire als de secundaire processen. In het onderwijs bestaat het primaire
proces uit lesgeven, terwijl secundaire processen meer te maken hebben met de organisatie

906 Klaster 2012, p. 51-88.
907 Onderwijsraad 2016, p. 18.
908 Bokhorst & Van Ommeren, NJB 2007(82)12, p. 682-686, Eijlander & Van Gestel 2006, p. 39-43.
909 Witteveen 2014, p. 25-26.
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van het onderwijs.910 Uit de casus concluderen de onderzoekers dat irritatie ontstaat,
doordat open normen zich soms rechtstreeks tot professionals richten. Die professionals
kunnen dat als een inbreuk op hun professionele autonomie ervaren, omdat externe regels
hun handelingsvrijheid kunnen beperken.911 Een ander aspect van handelingsvermogen
dat bij kan dragen aan onnodige regeldruk is als leraren zich beknot voelen in de profes-
sionele invulling van hun taak als onderwijsgevende. Tevens draagt bij aan onnodige
regeldruk dat regels soms verplichten tot ander handelen dan men zelf gewenst acht en
dat er onzorgvuldig wordt omgesprongen met de verhouding werktijd/privétijd. In die
situaties wordt de autonomie van de professional door de regel beperkt, wat bijdraagt aan
onnodige regeldruk.912 Hoewel er veel beleidsmatige aandacht is geweest voor het vergroten
van de autonomie van de onderwijsprofessional heeft dit voornamelijk geleid tot een ver-
groting van de autonomie van de onderwijsinstelling, waarbij de autonomie van de profes-
sional zelfs is afgenomen en de beoogde verminderende invloed op regeldruk is uitgeble-
ven.913 De mate waarin professioneel handelen wordt beperkt door wet- en regelgeving
kan bijdragen aan onnodige regeldruk. Zulke beperkingen kunnen eruit bestaan dat een
voorgeschreven activiteit leidt tot onnodige regeldruk of het primaire proces bemoeilijkt.
Vooral de relatie met het primaire proces is van belang bij de invloed van autonomie en
handelingsvermogen op onnodige regeldruk, waarbij het bijvoorbeeld gaat om tijd die aan
naleving in plaats van aan het primaire proces moet worden besteed. Die relevantie is
helder, maar net als bij het gebrek aan ondersteuning is een grote variatie in de antwoorden
zichtbaar, waardoor de precieze invloed van de factor nog onduidelijk is.914

3.4.3 Werkdruk

Dat werkdruk regelmatig als een synoniem of proxy voor regeldruk wordt gebruikt, is al
besproken in 2.2.11. In deze paragraaf gaat het niet om de betekenis van werkdruk, maar
om de invloed die werkdruk kan hebben als factor van onnodige regeldruk. Werkdruk
kan zowel in deze als in de vorige categorie worden geplaatst. Hoewel het zeker zo is dat
bepaalde sectoren om een hoge werkdruk bekend staan (bijvoorbeeld onderwijs en zorg),
is werkdruk een factor die op het niveau van het individu speelt.

Uit diverse onderzoeken volgt dat werkdruk een belangrijke factor is in het ontstaan van
werkstress. Tevens volgt hieruit dat het aantal regelmogelijkheden dat een werknemer

910 Onderwijsraad 2004c, p. 21.
911 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 57.
912 Van Kuijk e.a. 2008, p. 13, 28.
913 Klaster 2012, p. 53-54. Zie ook Leune 1994, p. 31-32.
914 Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019, p. 11-12.
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heeft, een van de factoren is die kan bijdragen aanwerkdruk.915 Regelmogelijkheden houden
verband met de (professionele) autonomie, die door wet- en regelgeving beïnvloed kan
worden.916 Zulke regelmogelijkheden bestaan uit de mate van vrijheid om het werk zelf in
te delen.917 Juist die vrijheid kan worden beperkt door administratieve verplichtingen die
volgen uit regelgeving. Neem bijvoorbeeld de verplichting om een leerlingvolgsysteem te
gebruiken. Dit kan onnodige regeldruk opleveren voor de leraar en er daarnaast voor
zorgen dat de leraar minder vrij is in het inrichten van zijn werkzaamheden, dus minder
regelmogelijkheden heeft. De leraar kan in dat geval zowel werkdruk als regeldruk ervaren.

Uit de Nationale enquête arbeidsomstandigheden, die onderzoekers van het CBS en TNO
jaarlijks uitvoeren, komt naar voren dat de werkdruk na een aantal jaren van stijging sta-
biliseert rond de 40 procent, waarbij deze cijfers in het po en vo hoger dan gemiddeld
zijn.918 De Onderwijsraad heeft in een recent rapport aandacht besteed aan de hoge werk-
druk van leraren in het po en bespreekt daarin een verband tussen werkdruk en het lera-
rentekort:

‘De hoge werkdruk wordt versterkt door het lerarentekort. Andersom is het
lerarentekort deels het gevolg van de hoge werkdruk. Zo ontstaat een vicieuze
cirkel: het beroep wordt minder aantrekkelijk en het tekort loopt verder op.’919

In het rapport doet de Onderwijsraad verschillende aanbevelingen voor de aanpak van
werkdruk. Van belang is dat leraren op twee manieren wordt ervaren:

‘Zowel omgevings- als individuele kenmerken bepalen of leraren op een
reflectieve of een reactieve wijze met werkdruk omgaan. Reactieve leraren
volgen het beleid en de methodes; ze gaan solistisch en routinematig te werk.
Ze zullen niet snel prioriteiten stellen of verantwoordelijkheden delen met
anderen. Reflectieve leraren kiezen voor een proactieve, collectieve en lerende
aanpak, met als doel het onderwijs van leerlingen te optimaliseren. Vanuit dat
doel stellen ze ook prioriteiten en verdelen ze taken.’920

915 Schelvis 2017, p. 14, Wiezer e.a. 2016, p. 20, 25-26.
916 Zie 2.2.12, 2.2.19, 2.3.14 en 3.4.3.
917 Wiezer e.a. 2012, p. 16.
918 Van Dam, Gielen & Hooftman 2021, Hooftman & de Vroome 2021a, Hooftman & de Vroome 2021b.
919 Onderwijsraad 2021b, p. 6.
920 Onderwijsraad 2021b, p. 25.
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Reflectief werken biedt leraren volgens de Onderwijsraad een manier om beter met werk-
druk om te gaan.921 Daarnaast kunnen leraren de volgende stappen ondernemen om hun
eigen werkdruk te beïnvloeden:

‘Om de werkdruk te beheersen, kunnen leraren werkzaamheden selecteren
(focus aanbrengen of nieuwe werkzaamheden aangaan), optimaliseren (werk-
zaamheden effectiever of efficiënter uitvoeren) of compenseren (alternatieve
bronnen aanboren zoals hulp van anderen of overuren maken). De mogelijk-
heden om dit te doen, kenmerken de autonomie van leraren.’922

Deze stappen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het uitbesteden van taken die niet direct
met het lesgeven te maken hebben, waardoor tijd wordt gecreëerd voor lesgeven en het
ontwikkelen van onderwijs. Een ander voorbeeld is het evalueren van administratieve
verplichtingen, waarbij aandacht wordt besteed aan het nut van de registraties en aan wat
er vervolgens met de verzamelde informatie wordt gedaan.923

Voorts volgen uit onderzoek gericht op het onderwijs verschillende aspecten die bijdragen
aan werkdruk. Zo worden werkomstandigheden, werkorganisatie en individuele belast-
baarheid genoemd als factoren die bijdragen aan werkdruk. Van belang is dat de mate van
ervarenwerkdruk varieert naar leeftijd, werkervaring, schoolsoort, bevoegdheid en aanstel-
lingsomvang.924 Een ander aspect dat kan bijdragen aan werkdruk is de tijdsbeleving, die
door maatschappelijke actoren aan de naleving van regelgeving wordt gekoppeld.925 In het
onderzoek dat de Wet passend onderwijs heeft geëvalueerd, wordt werkdruk opgesplitst
in algemene werkdruk en werkdruk die specifiek gerelateerd kan worden aan de leerlin-
genzorg. In dat onderzoek worden werkdruk en werktevredenheid als controlevariabelen
gehanteerd, die overigens niet apart worden gedefinieerd.926 Een hoge werkdruk, zowel
algemene als specifiekewerkdruk, draagt dan bij aan een hogemate van onnodige regeldruk.
Hoge werktevredenheid draagt juist bij aan lage onnodige regeldruk. Over de gevonden
samenhang merken de onderzoekers wel op dat slechts sprake is van een statistisch rele-
vante, maar zwakke samenhang. De precieze samenhang tussen deze variabelen is daarom
niet vast te stellen op basis van hun onderzoek.927 Uit recent onderzoek over regeldruk in

921 Onderwijsraad 2021b.
922 Onderwijsraad 2021b, p. 25.
923 Onderwijsraad 2021b, p. 30-35.
924 Van Bergen, Van der Meer & Van Otterloo 2008, p. VI-VII.
925 Zie Klaster 2012, p. 65, Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 2011.
926 Kuiper e.a. 2015 verwijzen onder meer naar Klaster 2012, Van Bergen, Van der Meer & Van Otterloo 2008

en Van Kuijk e.a. 2008.
927 Kuiper e.a. 2015, p. 71-73.
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het hoger onderwijs volgen verschillende bronnen die bijdragen aan werkdruk. Zo draagt
een te groot aantal taken en daarmee samenhangende tijdsdruk bij aan werkdruk, net als
een gebrek aan ondersteuning en onhandige systemen waarmee gewerkt moet worden.
Datzelfde geldt voor prestatiedruk en verantwoordelijkheidsgevoel en werkzaamheden
die te maken hebben met verantwoording en kwaliteitszorg. Tot slot draagt het verzorgen,
ontwikkelen en vernieuwen van onderwijs bij aan werkdruk.928 De auteurs bespreken van
elke bron tevens de relatie met regeldruk, waarover zij het volgende opmerken:

‘Zoals blijkt uit het voorgaande, speelt regeldruk in bijna alle bronnen van
werkdruk wel een kleinere of grotere rol. In het algemeen valt echter op dat
docenten de regeldrukcomponent in de genoemde bronnen vanwerkdruk niet
per se centraal stellen. Bij het benoemen van bronnen van werkdruk kwamen
docenten zelden spontaan met de rol van specifieke regels of procedures. Deze
kwamen pas aan bod als hierop gericht werd doorgevraagd. We concluderen
dat de bijdrage van regeldruk aan werkdruk niet geïsoleerd bekeken moet
worden,maar als onderdeel van andere bronnen vanwerkdrukwaarin de regels
een rol spelen.’929

Deze conclusie over werkdruk komt overeenmet de conclusie dat er verschillende factoren
van regeldruk zijn die daar in onderlinge samenhang aan bijdragen. Kortom, net als eerdere
factoren die zijn besproken bestaat werkdruk uit verschillende aspecten, zoals werkomstan-
digheden, werkorganisatie, individuele belastbaarheid en werktevredenheid. Die verschil-
lende aspecten van werkdruk kunnen bijdragen aan onnodige regeldruk.930

3.4.4 Gepercipieerd nut van een regel

In verschillende van de voorgaande paragrafen kwamhet nut van een regel al naar voren.931

Hier gaat het over het ervaren nut van een regel: de mate waarin een regel als relevant of
nuttig wordt ervaren. Ongeacht de precieze omschrijving, heeft het gepercipieerde nut
van een regel te maken met een subjectieve ervaring die per definitie van individu tot
individu verschilt, waardoor dit bij uitstek een factor van onnodige regeldruk is die aan
de persoon is gerelateerd.

928 Moore e.a. 2021, p. 9-19.
929 Moore e.a. 2021, p. 20.
930 Zie 2.2.11 over de betekenis van werkdruk.
931 Zie 3.2.4 en 3.3.3.
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In haar onderzoek duidt Vergeer het door ondernemers ervaren nut of de door hen ver-
wachte opbrengst aan als het gepercipieerde nut van een regel. Zij onderscheidt drie
aspecten die aan dit gepercipieerde nut bijdragen; het doel van een regel, de effectiviteit
van een regel en de persoonlijke winst- en ontwikkelkansen die uit een regel voortvloeien.
Het doel van een regel moet, in de perceptie van de ondernemer, duidelijk zijn en de
ondernemersmoeten zich er ook in kunnen vinden. In dat geval verrichten de ondernemers
makkelijk inspanningen omde regel na te leven en levert de regel ookminder snel onnodige
regeldruk op. De effectiviteit van een regel verwijst in dit verband naar het vertrouwen dat
een regel zijn doel bereikt of kan bereiken. Bij een toename van dit vertrouwen signaleert
Vergeer een grotere bereidheid tot het leveren van inspanningen en een lagere kans op het
ervaren van regeldruk.Het laatste aspect is in hoeverre de regel winst- en ontwikkelkansen
of juist belemmeringen oplevert. Het ontstaan van kansen levert een grotere bereidheid
tot inspanningen en een lagere kans op onnodige regeldruk op. Uit haar onderzoek con-
cludeert Vergeer dat ondernemers de kosten en werkbaarheid afwegen tegen het geperci-
pieerde nut van een regel.932 Die afweging komt in 3.4.5 verder aan de orde bij de bespreking
van de factor proportionaliteit.

Ook in andere onderzoeken komt het gepercipieerde nut van een regel (impliciet) als factor
van onnodige regeldruk naar voren. Zo concluderen verschillende auteurs dat als regels
niet als nuttig worden ervaren, dit sterk bijdraagt aan de onnodige regeldruk.933 Klaster
heeft het in haar onderzoek over de nut of noodzaak van een regel. Het nut van een regel
is onder meer afhankelijk van de mate waarin de regel aan het primaire proces bijdraagt.
Of de leraren het nut en de noodzaak van een handeling inzien heeft volgens haar zowel
te maken met de eigen taakopvatting en professionaliteit van de leraar, alsmede met de
wijze waarop de verplichting door het management of de overheid aan de leraar wordt
gecommuniceerd.934 Een handeling wordt eerder als nuttig ervaren als deze samenhangt
met het primaire proces en als leraren er het nut en de noodzaak van inzien. Door de brede
taakopvatting van leraren worden veel taken, zoals het registreren van de voortgang van
leerlingen, gezien als een nuttig onderdeel van het primaire proces.935 Van Kuijk e.a.
beschrijven het gepercipieerde nut van regels meer impliciet. Als de door een regel – of de
voor uitvoering van die regel benodigde – vereiste procedures te ingewikkeld zijn, draagt
dit bij aan onnodige regeldruk. Tevens wijzen zij erop dat hetzelfde geldt voor de situatie
waarin regels leiden tot te veel of onnodige werkzaamheden. Als regels leiden tot adminis-

932 Vergeer 2017, p. 187-196, 200-202.
933 Moore e.a. 2021, p. 30-31, 43, Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 46-48.
934 Klaster 2012, p. 87-88.
935 In andere onderzoeken komt juist naar voren dat leraren een smalle taakopvatting hebben (Van Kuijk e.a.

2008, p. 48-49).
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tratieve lasten, of in hoge frequentie of meermaals om (dezelfde) informatie vragen, kan
dit bijdragen aan regeldruk.936

Van der Vegt, Ehrismann en Van der Burg duiden het gepercipieerde nut van een regel
of proces aan als nutteloosheid. Het gaat om de mate waarin een regel het professioneel
handelen beïnvloedt en de vraag in hoeverre de regel in de weg staat aan het primaire
proces.937 Daarmee leggen zij het begrip nutteloosheid beperkter uit dan Vergeer. Volgens
hen speelt het gebrek aan ervaren nut van een regel slechts een beperkte rol in de mate van
regeldruk die wordt ervaren. Een groot deel van hun respondenten geven aan dat zij het
nut van een regel vaak wel zien. Het probleem zit hem dan niet in het ontbreken van nut,
maar in de organisatie van de uitvoering. Tevens komt het ervaren nut van een regel
veelvuldig naar voren in het onderzoek van Tromp over de Wet BIO. Het inhoudelijke
nut van de bekwaamheidseisen bestaat eruit dat zij fungeren als een kader en houvast aan
de hand waarvan school(besturen) aan de slag kunnen met de bekwaamheid van leraren.
Het nut van het bijhouden van bekwaamheid wordt ondersteund, ongeacht of dit door de
schoolleiding of leraar zelf wordt bijgehouden. Wel wordt het bekwaamheidsdossier soms
als minder nuttig gezien, doordat bekwaamheid op papier niet altijd overeenkomt met de
bekwaamheid in de praktijk.938

Actal vat het belang van gepercipieerd nut van een regel als volgt samen:

‘Als het beleid een probleem werkelijk oplost, nemen bedrijven, burgers en
professionals de regeldruk eerder voor lief dan als hierover twijfels bestaan. Zij
ervaren meer regeldruk als de persoonlijke kosten onevenredig (lijken te) zijn
met het publieke belang dat gediend wordt. Als bedrijven, burgers en professi-
onals de indruk hebben dat anderen in de samenleving zich niet aan de
betreffende regels houden neemt de gevoelde regeldruk toe.’939

Uit die samenvatting komen verschillende aspecten naar voren die er bijdragen aan het
gepercipieerde nut van regelgeving. De aspecten houden tevens verband met het onder-
scheid tussen nodige en onnodige regeldruk. Zo kan regelgeving die een praktische
oplossing biedt voor eenmaatschappelijk probleem ervoor zorgen dat eventuele regeldruk
wordt geaccepteerd, waardoor de onnodige regeldruk afneemt.

936 Van Kuijk e.a. 2008. Zie ook IZZ 2019, KPMG 2017, Meurs 2014 en Donker van Heel e.a. 2004.
937 Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019.
938 Tromp 2022, p. 127 e.v. (hoofdstuk 5).
939 Actal 2013b, p. 9.
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Een gebrek aan gepercipieerd nut van een regel draagt bij aan onnodige regeldruk. Uit
verschillende maatschappelijke sectoren zijn empirische data beschikbaar over de invloed
van het gepercipieerde nut. Of alle aspecten van gepercipieerd nut in dezelfde mate in
andere sectoren van toepassing zijn, moet nog verder worden onderzocht.

3.4.5 Proportionaliteit

Uit het onderzoek van Vergeer volgt dat regeldruk voor ondernemers bestaat uit de ver-
houding van de combinatie van de kosten, werkbaarheid en gepercipieerd nut van regels
verstaan.940 De verhouding tussen die factoren wordt als proportionaliteit aangeduid. Of
onnodige regeldruk wordt ervaren, heeft dan te maken met de proportionaliteit van een
regel, waarbij ondernemers de kosten en werkbaarheid afwegen tegen het gepercipieerde
nut.941 Een regel levert onnodige regeldruk op als die verhouding uit balans is; de regel
wordt dan als buitenproportioneel of oneerlijk ervaren.De drie aspecten dragen inwisselend
belang bij aan de proportionaliteit van regelgeving. Die mate van proportionaliteit bepaalt
in hoeverre ondernemers naar aanleiding van een regel regeldruk ervaren en de proporti-
onaliteit kan per regel, per ondernemer en zelfs per situatie verschillen.942 Het onderzoek
van Vergeer en de door haar genoemde drie factoren van regeldruk worden veelvuldig
aangehaald en toegepast op andere sectoren dan het bedrijfsleven.943 Daarbij wordt de
proportionaliteit van regelgeving echter regelmatig overgeslagen, terwijl die juist laat zien
dat de verschillende factoren elkaar onderling beïnvloeden en de afweging steeds, afhan-
kelijk van de specifieke situatie, anders uit kan vallen.

3.4.6 Tijd

De hoeveelheid tijd die met de uitvoering van regels gemoeid is, wordt aangemerkt als een
factor die bij kan dragen aan onnodige regeldruk. Daarbij speelt bijvoorbeeld een rol of
er voldoende tijd is om alle taken uit te voeren. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een
‘tijdsklem’, waarbij er onvoldoende tijd is omde primaire taken uit te voeren.944 De uitvoe-
ring van regels, bijvoorbeeld gericht op kwaliteitszorg, kost tijd. Een teveel aan onnodige
regeldruk kan echter ten koste gaan van de tijd die voor het primaire onderwijsproces
beschikbaar is. Hoe hierin een goede balans kan worden gevonden, is niet duidelijk en

940 Zie 3.2.7, 3.2.6 en 3.4.4.
941 Vergeer 2017, p. 197-208.
942 Vergeer 2017, p. 220-222.
943 Zie bijvoorbeeld Sevat & Streefkerk 2018, Berghuis, Schimmel & Zuurbier 2017.
944 Donker van Heel e.a. 2004, p. 67-70.
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moet waarschijnlijk per situatie worden afgewogen.945 In de casus van Tromp over de Wet
BIO staat een voorbeeld van administratieve taken die tijd kosten. De door haar geïnter-
viewde leraren geven aan dat zij onvoldoende tijd hebben om het bekwaamheidsdossier
bij te houden.946 Overigens verschilt het per school bij wie deze taak is neergelegd. Een
ander aspect is het ontbreken van compensatie voor extra geïnvesteerde tijd.947 Daarnaast
kan er onderscheid worden gemaakt tussen de absolute en de ervaren tijd die met het
naleven van een regel gemoeid is. Een regel die in absolute zin veel tijd kost om na te leven,
hoeft niet als zodanig te worden ervaren en dit geldt andersom ook.948 Zo komt uit inter-
views naar voren dat de werkdruk en de hoeveelheid taken er regelmatig voor zorgen dat
administratieve handelingen buitenwerktijdworden uitgevoerd, omdat lesgebonden taken
tijdens werktijd voorrang krijgen. Ook (administratieve) handelingen die feitelijk weinig
tijd kosten om uit te voeren, kunnen daardoor in de ervaring van leraren juist veel tijd
kosten.949 Een volgend aspect van tijd heeft ermee te maken dat daarnaast de benodigde
hoeveelheid tijd diemet de uitvoering van een regel gemoeid is, per persoon en per situatie
verschillend is.

De beperkte hoeveelheid tijd die beschikbaar is voor de uitvoering van regels en de daaruit
voortvloeiende administratieve verplichtingen is een factor die bijdraagt aan onnodige
regeldruk. De precieze uitwerking van deze factor hangt samen met verschillende andere
factoren. Het effect is per persoon en per situatie verschillend. Empirische data laten nog
niet zien hoe individuele persoonskenmerken, zoals leeftijd, ervaring of aanstellingsomvang,
hierbij een rol spelen.

3.4.7 Kennis van en houding tegenover regels

De mate waarin een individuele leraar feitelijke kennis heeft van de geldende regels, wordt
in onderzoek genoemd als een factor van onnodige regeldruk.950 Het uitgangspunt van de
wetgever is dat elke burger geacht wordt de wet te kennen. Eerder werd al besproken dat
dit theoretische uitgangspunt niet klopt. In het algemeen geldt dat de kennis die
normadressaten van regels hebben beperkt is tot regelgeving waarmee zij regelmatig te
maken hebben.951 Daarbij is het niet zo dat regelgeving die betrekking heeft op het eigen
werkveld automatisch bekend is. Zo wordt op basis van internationaal onderzoek

945 Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019.
946 Tromp 2022, p. 127 e.v. (hoofdstuk 5).
947 Van Kuijk e.a. 2008, p. 28-30.
948 Klaster 2012.
949 Klaster 2012, p. 63, 87.
950 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 12.
951 Zie onder meer 2.3.6.
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beschreven dat leraren en schoolleiding onvoldoende kennis van hun rechten en plichten
hebben. Deze conclusie wordt bevestigd door onderzoek in Vlaanderen. Leraren gaven
aan hun eigen juridische kennis onvoldoende te vinden, maar die kennis eigenlijk wel
nodig te hebben in hun functie.952 Naast de feitelijke kennis, is van belang in hoeverre de
leraar de regels op situaties in de praktijk kan toepassen. Dit verschilt per individu. Met
de ‘Tafel van Elf’, die het Expertisecentrum Rechtspleging en Rechtshandhaving in 2006
heeft ontwikkeld, kan de naleving van nieuwe regelgeving voorspeld worden.953 In dat
instrumentwordt de kennis van regels gedefinieerd als ‘de bekendheidmet en duidelijkheid
van wet- en regelgeving bij de doelgroep’.954 In het instrument wordt besproken dat de
kennis kan worden vergroot door voorlichting, scholing en het vereenvoudigen van
regelgeving.955 Tromp heeft in haar onderzoek naar de Wet BIO expliciet gevraagd naar
de kennis van en houding tegenover die regels bij schoolbestuurders, schoolleiders en
leraren. Zij constateert dat niet alle respondenten kennis hebben van de benaming
bekwaamheidseisen. Globale inhoudelijke kennis van die regels is wel aanwezig en zowel
het doel van dewet als de opgenomen ‘generieke omschrijving’ van de bekwaamheidseisen
wordt positief gewaardeerd.956 Dat de exacte bepalingen vrijwel niet bekend zijn, sluit aan
bij het algemene beeld dat wetgeving slechts beperkt bekend is, alhoewel zulke bekendheid
in het wetgevingsproces wel wordt verondersteld.957 Dat met de inhoud van de bepalingen
wordt ingestemd, duidt op het hiervoor gerealiseerde draagvlak.958

Niet alleen de kennis van de regels, maar ook de houding of opstelling tegenover die regels
is van belang. Die opstelling wordt deels beïnvloed door de inhoud van de regel. Sommige
normadressaten wegen de baten en lasten van het naleven van een regel tegen elkaar af,
terwijl anderen uit morele overtuiging de regels na willen leven.959 Naast de inhoud van
de regel is de organisatiecultuur en de opstelling die binnen een organisatie tegenover
regels geldt, van invloed op de kennis en houding die normadressaten tegenover regels
hebben. Het gaat er dan bijvoorbeeld om of naleving van regels gestimuleerd wordt, maar
ook om de stijl van leidinggeven die binnen de organisatie gebruikelijk is.960 Daarnaast
wordt de opstelling tegenover regels beïnvloed door de hoeveelheid regels.961 Het onderwijs

952 Willems, NTOR 2019/4, p. 42-43.
953 Zie 2.2.8.
954 Expertisecentrum Rechtspleging en Rechtshandhaving 2006, p. 9.
955 Zie 4.6 over voorlichting als instrument om onnodige regeldruk aan te pakken.
956 Tromp 2022, p. 140 e.v. (par. 5.4).
957 Zie 2.2.2.
958 Zie 3.3.8.
959 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 10, 46, 48.
960 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 10, 46, 48.
961 Zie 3.2.1, 3.2.2, 3.3.4.
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is een van de ministeries die als ‘beleidsrijk’ wordt aangemerkt.962 Die wat onduidelijke
term betekent volgens Van Dale dat beleid goed doordacht is.963 Waar wordt verwezen
naar het onderwijs als een beleidsrijkministerie, wordtmeer verwezen naar de hoeveelheid
en complexiteit van het beleid.964 Professionals in het onderwijsmoetenmet die beleidsrijke
context omgaan. Hoewel er veelvuldig aandacht wordt besteed aan het belang van een
‘lerende cultuur’ of het bevorderen van een ‘kwaliteitscultuur’, wordt tevens de vraag
gesteld of professionals zich wel voldoende realiseren dat omgaan met regels nou eenmaal
bij hun beroep hoort.965 De Vijlder verwoordt dit als volgt:

‘Veel leraren zien uitsluitend ‘het primaire proces’ als de kern van hun werk
en ervaren al het overige als ballast, bureaucratie, gedoe, verantwoording, al
dat overleg in de wijk en de regio als noodzakelijke kwaad dat eigenlijk niet bij
het werk zelf hoort. Mijn stellingname is dat het juist integraal onderdeel van
je professionaliteit is om daarmee te leren omgaan en je daarin competent te
voelen en te gedragen. Het betekent dat je vanuit je professionele houding
geïnteresseerd bent in de vraag hoe je organisatie van middelen tot resultaten
komt en wat die resultaten dan zo veel mogelijk verifieerbaar inhouden.’966

Dit houdt tevens verband met de interne regeldruk die door leraren wordt ervaren. Zo
wordt besproken dat leraren in het po en vo ‘veel tijd besteden aan schoolvergaderingen
en niet-lesgebonden taken’.967 Het gaat om activiteiten die regelmatig niet tot het primaire
proces worden gerekend, alhoewel dit per individuele leraar verschilt.968 Het kan niet
ontkend worden dat de leraren door deze activiteiten regeldruk ervaren, maar onder ver-
wijzing naar onder meer De Vijlder kan worden gesteld dat de omgang met deze (interne)
regels nou eenmaal tot de werkzaamheden van een leraar horen. Deze houding is iets wat
scholen meer kunnen bevorderen.969 Met de houding van professionals tegenover regels
hangt tevens samen hoe het onderwijs gestuurd wordt.970 Zoals eerder besproken is de

962 Zoontjens 2010, p. 7, Klein Haarhuis & Niemeijer 2008, p. 13.
963 ‘Beleidsrijk’, vandale.nl.
964 In ieder geval wordt niet verwezen naar ‘beleidsrijk begroten’. Over deze begrotingsmethode schrijft de

Onderwijsraad: ‘Zie bijvoorbeeld de toelichting bij artikel 7 code goed bestuur po, die onder meer bepaalt
dat “de beschikbare middelen op een effectieve en verantwoorde wijze in een meerjarig perspectief worden
ingezet ter realisatie van deze opdracht”. In de toelichting dat demiddelen “ten dienste staan van de kwaliteit
van het onderwijs en verdeeld worden naar de strategische doelstellingen van de onderwijsorganisatie. Dat
vraagt om een meerjarig strategisch beleid en een meerjarenbegroting.” (Onderwijsraad 2018b, p. 60).

965 De Vijlder 2015, p. 130-132.
966 De Vijlder 2015, p. 130.
967 Klaster 2012, p. 15.
968 Zie 3.3.5 en 3.4.6.
969 De Vijlder, Bestuurswetenschappen 2014 (68)3, p. 93-107, De Vijlder 2007, p. 159-180.
970 Zie 2.3.5.
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wijze waarop OCW het onderwijs stuurt aangeduid met de term lenige netwerksturing.971

Hoewel onderzoek naar dit type sturing geen verband legt met onnodige regeldruk, is het
zeker voorstelbaar dat lenige netwerksturing invloed heeft op de kennis van en houding
tegenover regels. Daarnaast zou ook de mate van draagvlak door lenige netwerksturing
beïnvloed kunnenworden.972 De beperkte kennis van regels en de houding tegenover regels
draagt bij aan onnodige regeldruk.

3.4.8 Twijfel en wantrouwen

De laatste factor van onnodige regeldruk die hier wordt besproken is de rol van twijfel en
wantrouwen, die door wet en regelgeving kan worden opgeroepen bij de normadressaten.
Die factor kan in alle categorieën worden besproken. Het gevoel kan worden opgeroepen
door wetten of regels en heeft daarmee wellicht te maken met de tekst zelf. Een andere
mogelijkheid is dat de bestaande onderlinge verhoudingen in een sector bijdragen aan dit
gevoel. En tot slot gaat het om een gevoel van een individu, wat beïnvloed kan worden
door de persoonlijke kenmerken van dat individu. Omdat in deze laatste categorie meer
factoren zijn opgenomen die een gevoel of ervaring van het individu betreffen, wordt
twijfel en wantrouwen hier als factor besproken.

Regels getuigen vaak van wantrouwen en kunnen twijfel oproepen, bijvoorbeeld door te
eisen dat bewijs van bepaald handelen wordt gegeven. Het opvragen van bewijs kan het
gevoel opleveren dat de inspanning van de leraar wordt gewantrouwd en dat aan de vak-
bekwaamheid en professionaliteit van de individuele docent worden getwijfeld. Ook kan
het opvragen van bewijs als te veel of nodeloos werk worden ervaren.973 Twijfel kan daar-
naast ook ontstaan door onzekerheid over de geldende regelgeving, bijvoorbeeld als regels
voortdurend wijzigen.974 Wantrouwen kan ook wel worden aangeduid als ‘een onderbuik-
gevoel van de professional’.975 Dat onderbuikgevoel kan zowel bestaan uit wantrouwen
van zowel de overheid als het schoolmanagement in de professional. Dit is meer een alge-
meen gevoel dan dat dit door een specifieke wet wordt opgeroepen. Het onderbuikgevoel
wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat de nadruk wordt gelegd op transparantie, wat
wordt ervaren als een blijk van wantrouwen in de deskundigheid van leraren. Datzelfde
geldt voor de nadruk op de negatieve berichtgeving en de ontstane indruk dat er onvol-

971 Zie 2.3.5.
972 Zie hierover 3.3.7.
973 Van Kuijk e.a. 2008, p. 2-7.
974 Buiten & Timmer 2015. Zie 3.3.4.
975 Klaster 2012, p. 88-89.
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doende aandacht is voor de kwaliteit van onderwijs, doordat voorrang wordt gegeven aan
het voldoen aan regels en procedures.976

Twijfel en wantrouwen kan zowel door de wet- en regelgeving als door de toezichthouder
en het management worden opgeroepen. Daarnaast kunnen sectororganisaties hierbij een
rol spelen, doordat zij kennis overdragen over regels en de uitvoering.977 Een van de
aspecten van deze factor is onvoldoende afstemming tussen centraal en decentraal niveau.978

Daarnaast kan ook de relatie tussen leraar en management bijdragen aan onnodige regel-
druk. Die werkrelatie kan beïnvloeden in hoeverre maatregelen van het management door
leraren worden ervaren als bemoeienis. Steun van het management, bijvoorbeeld in con-
flictsituaties, wordt regelmatig gemist door leraren. Ook besteedt het management volgens
leraren vaak onvoldoende aandacht aan de kwaliteit en inhoud van het onderwijs. Hierdoor
ontstaat wantrouwen en het eerder beschreven onderbuikgevoel, waardoor zowel het
interne beleid van de school als externe beleid van de overheid eerder als bemoeienis wordt
gezien.979

Twijfel en wantrouwen dragen bij aan onnodige regeldruk. Daarbij maakt het niet uit of
dit nu afkomstig is van de overheid, de school (schoolbestuur of schoolleider) of een sec-
tororganisatie. Over de precieze werking van die invloed en waar dat gevoel in het geval
van een individuele leraar precies door wordt veroorzaakt, zijn nog meer empirische data
nodig.

3.4.9 Concluderend: Is er onderwijsonderzoek over factoren gerelateerd aan
de persoon?

Opnieuw is in de voorgaande paragrafen zowel meer algemeen onderzoek als (empirisch)
onderzoek dat specifiek op het onderwijs is gericht besproken. In deze categorie lag de
nadruk in de beschikbare literatuur overwegend op het onderwijs. Dat wil echter niet
zeggen dat van alle besproken factoren al bekend is in hoeverre ze onnodige regeldruk
(kunnen) beïnvloeden. Meer empirische data zijn nodig over de invloed van vrijwel alle
factoren die in deze categorie worden besproken. 3.4.1 gaat over professionaliteit, samen-
gevat als het samenspel tussen de aspecten autonomie, beroepstrots en werktevredenheid,
motivatie, werkdruk, taakbeleving, deskundigheid en kwaliteit en professionalisering.
Vooral beperkingen van professionaliteit kunnen bijdragen aan onnodige regeldruk.

976 Klaster 2012, p. 26, 86.
977 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005.
978 Van Kuijk e.a. 2008, p. 2-7.
979 Klaster 2012, p. 88-90.
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Vervolgens gaat 3.4.2 over autonomie en handelingsvermogen. Die laatste term is voorge-
steld door de Onderwijsraad en verwijst naar de combinatie van competenties, structuur
en cultuur. De beperking van autonomie en handelingsvermogen is een factor die bijdraagt
aan onnodige regeldruk, waarbij vooral beperkingen die zien op het primaire proces een
rol spelen. In 3.4.3 wordt de invloed van werkdruk besproken. De precieze relatie is
onduidelijk, ondermeer doordat zowel werkdruk als onnodige regeldruk uit verschillende
aspecten bestaan en door andere factoren worden beïnvloed. Voorts staat in 3.4.4 het
gepercipieerde nut van een regel centraal. Over de precieze omschrijving van gepercipieerd
nut is in de literatuur nog discussie. Wel is duidelijk dat het gepercipieerde nut te maken
heeft met de individuele ervaring en daardoor per persoon verschillend is. De proportio-
naliteit van een regel (3.4.5) is door Vergeer geïntroduceerd. Zij concludeert dat de mate
van onnodige regeldruk bestaat uit een afweging van de kosten, de werkbaarheid en het
gepercipieerde nut van een regel. Het resultaat van die afwezig is de proportionaliteit van
een regel, die per regel, persoon en situatie kan verschillen. Ook de tijd die met naleving
is gemoeid (3.4.6), is per persoon verschillend. Vooral tijd die ten koste van de tijd voor
lesgeven gaat, draagt bij aan onnodige regeldruk. Het is niet zo dat alleen de hoeveelheid
tijd richtinggevend is voor de onnodige regeldruk die ontstaat, daarnaast speelt de ervaring
van die tijd een rol. Voorts wordt de kennis van en houding tegenover regels besproken
(3.4.7). In het algemeen is duidelijk dat de kennis van regelgeving zich beperkt tot regels
waarmee men regelmatig te maken heeft. Daarbij speelt een rol in hoeverre de organisatie-
cultuur van de school naleving en kennis van regels stimuleert. Tot slot kan zowel uit
overheidsregels als uit interne regels van het schoolmanagement twijfel en wantrouwen
naar voren komen (3.4.8). Twijfel en wantrouwen dragen bij aan onnodige regeldruk en
kunnen ervoor zorgen dat regels eerder als bemoeienis met de praktijk worden ervaren,
wat de nalevingsbereidheid niet ten goede komt.

��� )IR WGLIQE ZER HI JEGXSVIR

Uit de voorgaande paragrafen is duidelijk dat onnodige regeldruk wordt beïnvloed door
een veelvoud aan factoren. Die factoren volgen, impliciet dan wel expliciet, uit definities
en omschrijvingen van regeldruk en uit empirisch onderzoek gericht op regeldruk. De
genoemde factoren vallen globaal uiteen in drie categorieën. De eerste categorie bevat
factoren die hebben te maken met de tekst van de regel zelf, de regels die in wetgeving zijn
opgenomen en het geheel van wetgeving. De tweede categorie bevat factoren die te maken
hebben met de context waarin die regel uitgevoerd en nageleefd moet worden. Het gaat
om kenmerken van de sector en om welke maatschappelijke actoren hierin actief zijn. Tot
slot bevat de derde categorie factoren die temaken hebbenmet de persoon die de verplich-
tingen uit de wettekst moet implementeren en naleven. Daarbij gaat het zowel om de

208

6IKIPHVYO MR LIX SRHIV[MNW



professionals als groep, als om de individuele onderwijsprofessional. Schematisch ziet het
overzicht met factoren er als volgt uit:

Figuur 3.1: Schematische weergave factoren van regeldruk

Deze figuur biedt geen absolute verdeling, maar uitsluitend een overzicht van de factoren
de onnodige regeldruk kunnen beïnvloeden.980 De categorieën in figuur 2 overlappen deels,
wat ondermeer komt doordat voor een aantal factoren geldt dat ze inmeerdere categorieën
passen. Zulke factoren die in meer dan een categorie ingedeeld kunnen worden zijn onder
meer bruikbaarheid, werkbaarheid, taakbelasting, eigenaarschap, draagvlak en handelings-
vermogen of autonomie. Deze factoren zijn zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt door ze in
de overlappende gedeelten van het schema te plaatsen. Daarbij wordt opgemerkt dat lite-
ratuur over de verhouding tussen deze factoren en regeldruk schaars is. Een van de factoren,
bruikbaarheid, is in het midden van het schema geplaatst. Bij bruikbaarheid gaat het om
de duidelijkheid en eenduidigheid, naast het nut – in de zin van maatwerk – van regels.981

980 Zie 3.1.
981 Zie 3.2.4.
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De term maatwerk is hier bedoeld als de toepassing en aanpassing van regels op een speci-
fieke situatie. Bruikbaarheid hoort in feite in alle drie de categorieën thuis. Zo heeft
bruikbaarheid te maken met de duidelijkheid en eenduidigheid van de regel zelf. Het nut
van de regel heeft tevens temakenmet de context waarin een regelmoetworden toegepast.
In een meer homogene sector zal een regel eerder op meerdere praktijksituaties van toe-
passing blijken. Tot slot heeft de bruikbaarheid van een regel te maken met de individuele
ervaring van de persoon die de regel moet naleven. Het is voorstelbaar dat het per persoon
en per situatie verschilt in hoeverre de regel als nuttig wordt ervaren, in de zin dat deze
volledig maatwerk biedt voor de specifiek situatie.

Als figuur 3.1 wordt overzien, is duidelijk dat alle factoren uit dit schema van invloed zijn
op onnodige regeldruk. Hieronder worden de factoren samengevat weergegeven.

Factoren gerelateerd aan de regel zelf
De eerste categorie bevat factoren die vooral te maken hebben met de tekst van de wet zelf.
Ten eerste kan een groot aantal regels een demotiverend effect hebben, doordat stapeling
van beleid (beleidsaccumulatie) in combinatie met inconsistent beleid kan leiden tot
beleidsvervreemding. Ten tweede kan het samenspel tussen verschillende aspecten van
regeldichtheid, zoals het aantal regels, de complexiteit en de onoverzichtelijkheid van het
geheel aan regels, bijdragen aan onnodige regeldruk. Onderwijs is van oudsher een van
de sectoren die bekend staat om een hoge regeldichtheid, wat een mogelijke verklaring
biedt voor de klachten over onnodige regeldruk in het onderwijs. Ten derde dragen ver-
schillende aspecten van de kwaliteit van een regel bij aan onnodige regeldruk, zoals de
omvang, het detailniveau, een duidelijk doel, de mate van sturing, de vrijheidsbeperking,
de instrumentaliteit en het dubbel opvragen van informatie. Ten vierde vormt de bruik-
baarheid van regelgeving een factor. Bruikbaarheid kent verschillende aspecten, namelijk
de duidelijkheid, eenduidigheid en consistentie van normen en het nut van normen in de
zin dat ze zijn toegespitst op de toepassingssituatie. Ten vijfde draagt de onduidelijkheid
van een regel, vooral in de zin van onduidelijke inhoud of onduidelijke uitvoering, bij aan
onnodige regeldruk. Ten zesde hebben verschillende aspecten van werkbaarheid invloed
op de kosten die met de naleving van regels is gemoeid. Zulke aspecten zijn bijvoorbeeld
de vraag in hoeverre de regel een probleem oplost, hoe contact met de overheid verloopt
en of de regel praktisch uitvoerbaar is. De zevende factor kosten kent verschillende
aspecten die bijdragen aan onnodige regeldruk. Het gaat onder meer om de tijd die de
naleving kost, de vertraging die optreedt, de afname van flexibiliteit en het daadwerkelijke
geldbedrag dat naleving kost geschaard.
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Factoren gerelateerd aan de context
De tweede categorie bevat factoren die vooral te maken hebben met de context waarin
regels worden uitgevoerd en nageleefd. Ten eerste maakt de homogeniteit van een sector
het makkelijker om een sector te reguleren, waarbij de invloed op onnodige regeldruk
echter onduidelijk is. Tevens heeft de aanwezigheid van een collectief belang, opgevat als
de aanwezigheid en invulling van kwaliteitsnormen, een grote invloed op onnodige regel-
druk. Ten tweede kunnen sectororganisaties bijdragen aan onnodige regeldruk doordat
die organisaties door de overheid worden gebruikt in de lenige netwerksturing die plaats-
vindt. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat dat de sectororganisaties betrokken zijn bij
de totstandkoming van regelgeving, waar een compromis moet worden gevonden tussen
alle betrokken belangen. Dat compromis kan bijdragen aan onnodige regeldruk. Daarnaast
kunnen sectororganisaties onnodige regeldruk helpen verminderen, doordat ze regelgeving
uitleggen en bij eventuele uitvoeringsmaatregelen financiële compensatie bieden. Ten
derde lijkt doelmatigheid, in de zin van het ervaren nut en de helderheid van de procedures,
het ontbreken van onnodig werk of stapeling van werkzaamheden, een factor. Ten vierde
zijn tevens de veranderingen van regelgeving belangrijk. Door (te) frequente veranderingen
kan beleidsaccumulatie ontstaan, in het bijzonder als over de veranderingen onvoldoende
of onduidelijk wordt gecommuniceerd. Verder kan beleidsaccumulatie leiden tot beleids-
resistentie, waarbij nieuwe beleidswijzigingen minder goed of zelfs niet meer worden
opgevolgd door de professionals tot wie het beleid zich richt.Hierbij kanworden opgemerkt
dat de vaste verandermomenten het aantal veranderingen en de communicatie hierover
hebben verbeterd.982 Ten vijfde houdt taakbelasting verband met de bestaande werkdruk
en beïnvloedt zo onnodige regeldruk, doordat de belasting door primaire en extra taken
bijdraagt aan onnodige regeldruk. Ten zesde is eigenaarschap een factor die per persoon
en per situatie kan verschillen. Eigenaarschap verwijst naar de invloed die een onderwijs-
professional heeft op de invulling van de eigenwerkzaamheden.Demate van eigenaarschap
die wordt ervaren, beïnvloedt de onnodige regeldruk. Ten zevende is ondersteuning van
belang. Goede ondersteuning kan bestaan uit een goedewerkplek en ICT-faciliteiten,maar
ook uit de capaciteit om (administratieve) werkzaamheden uit te besteden. Gebrek aan
zulke ondersteuning is een van de factoren in de categorie context, waarbij de benodigde
mate van ondersteuning per individu en per situatie verschilt. Ten achtste is draagvlak een
factor, waarvan de precieze invloed nog niet duidelijk is. Het gaat bij draagvlak zowel om
de transparantie van de totstandkoming van beleid en regelgeving, maar ook om de her-
kenbaarheid daarvan. Ten negende draagt de regelreflex bij aan onnodige regeldruk. Dit
is het fenomeen waarbij er vanuit de maatschappij continue de vraag komt om nieuwe
wetgeving om daarmee een incident te voorkomen. Hierbij wordt voorbijgegaan aan het

982 Zie verder 5.6.1. Vaste verandermomenten zijn twee vastemomentenwaarop nieuwe regelgeving inwerking
treedt.
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feit dat niet alle risico’s en incidenten te voorkomen zijn. Tot slot is zowel de inhoud van
het toezicht door de Inspectie als de communicatie hierover een factor van onnodige
regeldruk.

Factoren gerelateerd aan de persoon
De derde categorie bevat factoren die vooral te maken hebben met de persoon die de regel
moet uitvoeren en naleven. Allereerst is professionaliteit een erg brede term, waar veel
verschillende aspecten onder geschaard worden. Het gaat dan om de eigen werkopvatting,
de kennis en vaardigheden van de professional, autonomie, beroepstrots en werktevreden-
heid, motivatie en werkdruk. Onduidelijk is nog hoe de verschillende aspecten precies
verband houden met professionaliteit, maar duidelijk is dat professionaliteit een factor is
die bijdraagt aan onnodige regeldruk. Voorts is autonomie of handelingsvermogen een
factor. Handelingsvermogen bestaat volgens de Onderwijsraad uit het verband tussen
competenties, structuur en cultuur.Deze componentendragen bij aanhandelingsvermogen,
waarvan duidelijk is dat het per persoon verschilt en kan bijdragen aan onnodige regeldruk.
Werkdruk heeft te maken met de regelmogelijkheden van een professional in zijn functie
en met de werkomstandigheden, werkorganisatie en individuele belastbaarheid van de
professional. Van deze factor is bekend dat deze varieert naar leeftijd, werkervaring,
schoolsoort en bevoegdheid, hoewel de invloed van de onderlinge interactie tussen de
aspecten nog niet duidelijk is. Het gepercipieerde nut van een regel heeft te maken met de
mate waarin een regel relevant of nuttig wordt ervaren. Duidelijk is dat de mate waarin
een regel als nuttig wordt ervaren, de onnodige regeldruk beïnvloedt. Proportionaliteit is
een factor die bestaat uit de afweging van werkbaarheid, kosten en gepercipieerd nut. Die
aspecten beïnvloeden elkaar onderling en de uitkomst van die verhouding is steeds
afhankelijk van de regel, persoon en situatie. Voorts is de hoeveelheid tijd die beschikbaar
is voor de uitvoering van regels is een factor. Van deze factor is bekend dat er een samen-
hang is met verschillende andere factoren zoals werkdruk, handelingsvermogen en profes-
sionaliteit. Tevens is bekend dat de verhouding tussen de factoren per situatie verschillend
uitpakken. Voorts is de kennis van en houding tegenover regels een factor. Bekend is dat
kennis van regels weliswaar wordt verondersteld, maar feitelijk beperkt blijft tot regels
waarmeemen regelmatig wordt geconfronteerd. De opstelling tegenover regels wordt deels
beïnvloed door de inhoud van die regel en kan bijdragen aan beleidsvervreemding. In die
zin is er een verband tussen die houding en het draagvlak voor een regel. Twijfel en wan-
trouwen die uit regelgeving naar voren komt kan bijdragen aan onnodige regeldruk. Dit
kan worden opgeroepen door zowel de overheid als het schoolbestuur of de schoolleiding
en kan bijvoorbeeld blijken uit het vereiste overleggen van bewijs van handelen.
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Besluit
Het schema in figuur 3.1 biedt een overzicht van de verschillende factoren die in onderlinge
samenhang bij kunnen dragen aan onnodige regeldruk. Bij de figuur geldt in ieder geval
de kanttekening dat er nog niet van alle factoren evidence beschikbaar is, vooral over de
mate van invloed van die factoren op de onnodige regeldruk die wordt ervaren. Datzelfde
geldt voor de onderlinge verhouding tussen de factoren.Het is daardoor (nog) niet duidelijk
hoe verschillende factoren elkaar beïnvloeden. Over de factoren die met de persoon te
maken hebben is al opgemerkt dat de invloed van deze factoren veelal per persoon en per
situatie verschillend zal zijn. Onduidelijk is of deze variatie ook geldt voor de factoren die
met de wettekst zelf of met de context waarin die regel moet worden toegepast te maken
hebben.

��� &IERX[SSVHMRK ZER HI HIIPZVEEK

In dit hoofdstuk is geïnventariseerd welke factoren volgens de literatuur en empirische
onderzoeken kunnen bijdragen aan onnodige regeldruk. Die inventarisatie heeft geleid
tot de figuur die in paragraaf 3.5 is opgenomen. Voor die inventarisatie is literatuur uit
verschillende academische disciplines geanalyseerd. Daarbij wordt opgemerkt dat onder-
zoeken die aandacht besteden aan regeldruk in verschillende contexten zijn uitgevoerd en
zich niet beperken tot het onderwijs. Of de benoemde factoren volledig van toepassing
zijn op het po, vo en mbo is dan ook een vraag voor verder onderzoek. Wel is uit de ver-
schillende onderzoeken helder dat dit geen op zichzelf staande factoren zijn: ze beïnvloeden
elkaar onderling en variëren per situatie (tijd, plaats, persoon).

Uit de verzamelde literatuur komen zowel factoren naar voren die vooral temaken hebben
met de tekst van de wet of regel zelf, met de context van de desbetreffende sector waarin
de regel moet worden uitgevoerd en nageleefd en met de persoon die een regel moet
naleven. Deze factoren blijken bij te dragen aan regeldruk. De factoren beïnvloeden elkaar
onderling en overlappen deels. De mate van onnodige regeldruk die door een regel wordt
veroorzaakt is daarmee niet alleen afhankelijk van de regel zelf, maar net zozeer van de
context waarin de regel wordt uitgevoerd en nageleefd en de persoon die de regel moet
naleven. Of een regel onnodige regeldruk oplevert, verschilt daarnaast steeds van situatie
tot situatie. Het is niet zo dat een regel altijd dezelfde mate van regeldruk oplevert en zelfs
de regeldruk die een persoon naar aanleiding van eenzelfde regel ervaart kan per situatie
verschillen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan eenzelfde regel die wel regeldruk
oplevert in de ene baan met een hoge werkdruk en weinig ondersteuning en niet langer
onnodige regeldruk oplevert in een andere baan waar de werkdruk lager is en meer
ondersteuning beschikbaar is. De bruikbaarheid van regels – het nut en het mogelijke
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maatwerk van een regel – is de factor die zowel met de regel zelf als met de context waarin
en de persoon die de regel moet naleven te maken heeft. Daarom staat de factor bruikbaar-
heid centraal in het schema van factoren.Dit laat zien dat de aanpak van onnodige regeldruk
zich niet zoumoeten beperken tot een enkele categorie. Onnodige regeldrukwordt veroor-
zaakt door het samenspel van factoren, dat in elke specifieke situatie weer anders uitpakt.
Daarom moet bij de aanpak van onnodige regeldruk niet alleen worden gekeken naar hoe
dewettekstminder onnodige regeldruk kan opleveren of hoe de kosten die verband houden
met de naleving van regelgeving kunnen worden verlaagd. In plaats daarvan moet ook
worden gekeken naar de invloed van de context van de specifieke sector waarvoor de wet
of regel geldt en de professionals die in die sector werken. Datzelfde moet gebeuren bij het
opstellen van nieuwe regelgeving of andere sturingsinstrumenten.

De voorgestelde afweging bestaat niet uit een eenduidig stappenschema dat steeds kan
worden gevolgd. Dat komt onder meer doordat regeldruk per situatie en per persoon kan
variëren. Daarnaast werd eerder al besproken dat het wetgevingsproces in de praktijk niet
altijd lineair verloopt, maar de regelgeving het resultaat is van overleg met de betrokken
actoren. Idealiter wordt tijdens de verschillende stappen in het wetgevingsproces in kaart
gebracht welke actoren de gevolgen kunnen ondervinden van de nieuwe regelgeving. De
huidige indeling van het wetgevingsproces voorziet in een beperkte rol voor de afweging
van de regeldruk die door die nieuwe regelgeving kan worden veroorzaakt. Stel dat die rol
wordt uitgebreid en de (politieke) keuze wordt gemaakt om hier voortaan (meer) prioriteit
aan te geven. Hoe zou die aanpak er dan uit kunnen zien? Bij een voorgenomen regel moet
dan eerst worden geanalyseerd voor welke actoren er regeldruk kan ontstaan. Zijn dat
vooral schoolbestuurders en schoolleiders, of is de verwachting dat er ook bij leraren
regeldruk ontstaat. En zo ja, bereikt die regeldruk de leraren dan ook of wordt de uiteinde-
lijke regeldruk beperkt doordat schoolleiders (en eventueel schoolbestuurders) als hitteschild
optreden? Tevens is de vraag welke factoren bijdragen aan die regeldruk. Daarbij komen
de drie categorieën met factoren aan bod die in dit hoofdstuk zijn besproken. Als duidelijk
is voor welke actoren regeldruk wordt verwacht en welke factoren er bijdragen aan die
regeldruk, is het daarna de vraag waarom die regeldruk ontstaat. Dat kan bijvoorbeeld
komen doordat het nut van de regelgeving onvoldoende duidelijk is of doordat de uitvoer-
baarheid van de regelgeving in de praktijk tegenvalt. Aan de hand van deze analyse kunnen
een of meer instrumenten worden ingezet die de factoren van regeldruk positief kunnen
beïnvloeden. Daardoor kan worden voorkomen dat onnodige regeldruk ontstaat, of kan
die onnodige regeldruk in ieder geval zoveel mogelijk worden beperkt. In het volgende
hoofdstuk zullen de verschillende wetgevingstechnieken worden besproken die ter
beschikking staan om onnodige regeldruk te verminderen.
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In de voorgaande hoofdstukken is het concept regeldruk besproken en is duidelijk
geworden dat een onderscheid kanworden gemaakt tussen nodige en onnodige regeldruk.
Of sprake is van onnodige regeldruk kanworden bepaald aan de hand van het toetsingska-
der van het ATR. Onnodige regeldruk wordt veroorzaakt door regels die niet nuttig of
noodzakelijk zijn, waarvoorminder belastende alternatieven bestaan of waarbij de gekozen
uitvoeringswijze onwerkbaar is voor de maatschappij.983 Vervolgens is geanalyseerd welke
factoren bijdragen aan onnodige regeldruk. Daaruit volgt dat (onnodige) regeldruk kan
worden beïnvloed door verschillende factoren, die elkaar onderling beïnvloeden en per
individu en per situatie kunnen verschillen. Die factoren zijn onder te verdelen in drie
categorieën en kunnen te maken hebben met 1) de wettekst zelf 2) met de context waarin
die wettekst uitgevoerd en nageleefd moet worden of 3) met de individuele persoon die
de wettekst uitvoert en naleeft. Hierbij is het belangrijk dat er gekeken wordt naar het
totaal van factoren dat onnodige regeldruk veroorzaakt, in plaats van de nadruk te leggen
op een specifieke categorie of factor.

Het verminderen van bestaande regeldruk en het voorkomen van nieuwe, onnodige
regeldruk is al geruime tijd een van de beleidsdoelen van de Rijksoverheid.984 De deelvraag
die in dit hoofdstuk centraal staat is welke instrumenten (kunnen) worden ingezet om
onnodige regeldruk aan te pakken. De beantwoording van die vraag wordt steeds zoveel
mogelijk op het onderwijs toegespitst. Elk instrument beïnvloedt steeds een wisselende
combinatie van factoren van onnodige regeldruk. Vanwege het gekozen perspectief, met
de nadruk op de mogelijkheden van OCW, ligt het voor de hand om in eerste instantie
naar de inzet van verschillende wetgevingstechnieken te kijken.985 Zijlstra omschrijft de
term wetgevingstechniek als de werkzaamheden die te maken hebben met het ‘formuleren
en redigeren van wetteksten.’986 Verder wordt bekeken welke andere beleidsinstrumenten
kunnen worden ingezet om factoren van onnodige regeldruk te beïnvloeden. De instru-

983 ATR 2020, p. 11. Zie hierover ook 2.2.18.
984 Zie hierover hoofdstuk 5 en 6.
985 Zie 1.3 en 1.5.1.
986 Zijlstra 2012a, p. 6-7.
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menten die in dit hoofdstukworden besproken, zijn door verschillende auteurs in verband
gebracht met de aanpak van onnodige regeldruk.

Zoals eerder in 1.5 is besproken, is ‘beleidsinstrumenten’ een overkoepelende term voor
instrumenten die door de overheidworden ingezet om een bepaald beleidsdoel te bereiken.
De Onderwijsraad heeft een beleidsinstrument gedefinieerd als ‘een maatregel, die een
regulerend of sturend effect beoogt’.987 De term beleidsinstrument kan dus zowel verwijzen
naar wet- en regelgeving als naar andersoortige instrumenten, maar voor de duidelijkheid
is ervoor gekozen om te spreken over instrumenten en de verschillende wetgevingstech-
nieken apart te benoemen. Het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische Zaken (hierna
‘KCWJ’) heeft een digitale kennisbank diewetgevingsjuristen en beleidsambtenaren kunnen
gebruiken bij het beantwoorden van de vragen uit het IAK en het uitwerken van nieuw
beleid. Een onderdeel van die kennisbank is een catalogus met beleidsinstrumenten die
ingezet kunnen worden. De catalogus vermeldt instrumenten die met de wijze van sturing
te maken hebben, maar ook verschillende wetgevingstechnieken.988 De keuze voor een
bepaald instrument hangt samen met de politieke keuze om een bepaald beleid te voeren
en de daaraan verbonden financiering. Zoals eerder is besproken, kennen de onderwijssec-
toren daarvoor elk hun eigen systematiek.989 Hier is slechts van belang dat de financiering
van het bekostigde onderwijs wordt opgenomen in wet- en regelgeving. Voor wat betreft
de aanpak van regeldruk is daarom in dit onderzoek de keuze gemaakt om financiering
niet als een apart instrument te bespreken. In de literatuur is een aantal ordeningen van
beleidsinstrumenten te vinden.990 De Onderwijsraad wijst op de indeling door Van der
Doelen, die beleidsinstrumenten indeelt in communicatieve, (financieel-)economische en
juridische instrumenten.991 Vervolgens onderscheidt de Onderwijsraad zelf planning,
bekostiging, regelgeving en beïnvloeding als categorieën van instrumenten die deMinister
van OCW kan inzetten.992

In dit hoofdstuk is ervoor gekozen om instrumenten die op elkaar lijken samen te
bespreken. De groepering op basis van gemeenschappelijke kenmerken resulteert in de
volgende indeling van instrumenten:

987 Onderwijsraad 2007a, p. 16.
988 Zie hierover kcwj.nl.
989 Zie 1.8.2, 4.2.1 en 5.3.3.
990 Blesgraaf, NTOR 2019/1, p. 23.
991 Onderwijsraad 2007a, p. 16 verwijst naar Van der Doelen 1993.
992 Onderwijsraad 2007a, p. 17.
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Tabel 4.1: Overzicht van instrumenten

Overige
instrumenten

Alternatieve
sturings-
instrumenten

Wetgevings-
alternatieven

Opennormen,
zorgplichten,
doelvoor-
schriften

Wetgevings-
kwaliteit

Dereguleren

DigitaliseringVoorlichtingConvenantenOpen normenInzet IAKDeregulering
Internet-
consultatie

Onderhande-
lend wetgeven

Algemene
voorwaarden

ZorgplichtenOrdening wet-
geving

Opnemen
horizonbepa-
ling/vervalbepa-
ling

Advisering
door het ATRNudging en

boosting

Zelfregulering
(zuiver, vervan-Doelvoorschrif-

tenHarmonisering

Tijdelijke wet-
geving (evalua-

gend, wette-tiebepaling, Afzien van
regelgevinglijkegeconditio-

neerd)
experimenten
metwetgeving)

Aan elke groep instrumenten wordt een aparte paragraaf besteed. Er wordt steeds
besproken hoe het individuele instrument werkt enwelke factoren van onnodige regeldruk
door de inzet van het instrument kunnen worden beïnvloed. Bruikbaarheid is aangemerkt
als centrale factor van regeldruk en past in alle drie de categorieën met factoren. Daarom
wordt apart besproken hoe het instrument deze factor kan beïnvloeden. Dit gebeurt – net
als bij de andere factoren – steeds per categorie instrumenten, waarbij wordt besproken
hoe deze factor kan worden beïnvloed.993 Daarnaast komt per categorie instrumenten aan
de ordewat er bekend is over de effectiviteit van het instrument. Daarbij geldt de algemene
opmerking dat hierover weinig literatuur beschikbaar is, zeker als de nadruk wordt gelegd
op de effectiviteit van het instrument bij de aanpak van onnodige regeldruk. DeOnderwijs-
raad wees in 2007 op dat tekort in de literatuur.994 Tot op heden is er aan die situatie weinig
veranderd. Tot slot wordt er gekeken of het instrument geschikt is om onderdeel uit te
maken van de aanpak van onnodige regeldruk.Of dat zo is, heeft temakenmet de verschil-
lende factoren die door het instrument beïnvloed kunnen worden en met de effectiviteit
van het instrument.

��� (IVIKYPIVIR

Een eerste groepmet instrumenten heeft als gemeenschappelijk kenmerk dat de instrumen-
ten in het verleden al uitgebreid deel hebben uitgemaakt van het Nederlandse beleid dat
was gericht op het verminderen van regeldruk.995 Van Ommeren duidt deze instrumenten

993 Zie 3.2.4 en 3.5.
994 Putters 2007, p. 14.
995 Zie over de beleidsprogramma’s hoofdstuk 5.
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aan als vormen van dereguleren. Hieronder schaart hij klassieke deregulering, horizonwet-
geving en tijdelijke wetgeving. Tijdelijke wetgeving is verder opgesplitst, daaronder vallen
experimenteerbepalingen, evaluatiebepalingen en tijdelijke wetgeving.996 Het gaat hierbij
om wetgevingstechnieken die het aantal en de complexiteit van bepalingen beïnvloeden
en om technieken waardoor de werkingsduur van een wet wordt aangepast.

4.2.1 Wat houden de instrumenten in?

Deregulering
Met de term deregulering worden in de literatuur verschillende maatregelen aangeduid.
Een eerste vorm van deregulering is klassieke deregulering. Hieronder verstaat Van
Ommeren het schrappen en versoepelen van wettelijke voorschriften, met als doel
belemmeringen voor economische activiteit zoveel mogelijk te voorkomen.997 Van der
Voet bespreekt dat deregulering in de periode na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan in
de Verenigde Staten, waar vanwege de economische situatie de nadruk kwam te liggen op
het verkleinen van de rol van de overheid door het verwijderen van belemmeringen. Toen
deregulering rond 1980 ook in Nederland meer aandacht kreeg, lag de nadruk op de ver-
mindering van de lastendruk voor de overheid en de samenleving.Met die lastendruk voor
de overheid wordt verwezen naar de kosten van het uitvoeren en handhaven van de
regelgeving, terwijl het bij lasten voor de samenleving gaat om de kosten die burgers,
bedrijven en organisaties maken bij het naleven van de regelgeving.998 Deregulering was
in die periode vooral gericht op het verminderen van de (interne) beleidslasten van de
overheid. Die beleidslasten namen steeds verder toe door de toenemende regeldichtheid
en het daardoor toenemende aantal regels datmoestworden onderhouden en gehandhaafd.
Daarnaast was deregulering gericht op het verminderen en vereenvoudigen van het aantal
regels en daardoor de lasten die maatschappelijke actoren hebben vanwege de naleving
van regelgeving.999 De economische invalshoek van deregulering wordt tevens besproken
door Vergeer. Zij beschrijft twee doelstellingen van deregulering, namelijk het vereenvou-
digen en verminderen van regelgeving en het stimuleren van de economie door aan
ondernemers meer flexibiliteit te bieden.1000

Klassieke deregulering, in die laatste doorVergeer besprokenmeer economische betekenis,
komt zelden aan de orde in de literatuur over deregulering en regeldruk. Van Ommeren

996 Van Ommeren 2012b, p. 160-167.
997 Van Ommeren 2012b, p. 161-162.
998 Van der Voet 2005, p. 150-151, 155, Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 3, p. 13. Zie ook 5.2.
999 Kamerstukken II 1982/1983, 17 931, nr. 3, p. 10-13. Zie hierover ook 5.2.
1000 Vergeer 2017, p. 1-2.

218

6IKIPHVYO MR LIX SRHIV[MNW



verklaart dit door te wijzen op het verband tussen liberalisering en deregulering. Voor het
bieden van meer flexibiliteit aan ondernemers is liberalisering van de markt een frequent
gehanteerd middel. Maar omdat voor liberalisering juist meer regelgeving is vereist, levert
liberalisering wel meer vrijheid, maar niet minder regels op.1001 Een vergelijkbaar punt
wordt gemaakt door Frissen, die een verband ziet tussen het regelen van een complexe
samenleving en de toenemende regeldichtheid:

‘Wie wil regelen zal dit in een complexe samenleving onvermijdelijk gedetail-
leerd en verfijnd moeten doen. Omdat beleid en regelgeving in de praktijk veel
onvoorziene omstandigheden ontmoeten, komen er altijdmeer beleid enmeer
regels.’1002

Het reguleren van een complexe samenleving en het bieden van de gewenste vrijheden
voor bepaalde groepen actoren levert een toename van het aantal regels op. Deze ontwik-
keling wordt geïllustreerd door diverse onderzoeken. Zo geeft Engel in zijn historische
beschrijving van het Nederlandse beleid in de periode van 1975 tot 2005 als voorbeeld dat
liberalisering en deregulering van het belastingstelsel leidde tot gedetailleerde en ingewik-
kelde regelgeving.1003 Bokhorst haalt het voorbeeld van de deregulering en privatisering
van de taximarkt aan, ter illustratie van haar conclusie dat geliberaliseerde markten regu-
lering, stimulering en correctie nodig hebben in de vorm van marktwerkingsbeleid.1004

Voorts laat de casus van de warmekrachtkoppeling in het onderzoek van Stoter en Huls
zien dat liberalisering van de elektriciteitsmarkt leidde tot juridisering en uitbreiding van
de regelgeving.1005 Vanwege het effect van uitbreiding van het aantal regels is deregulering
door liberalisering een instrument dat minder goed past in beleidsprogramma’s gericht
op het realiseren van een kwantitatieve vermindering van regeldruk.1006

Timmer en Buiten hebben een quickscan van internationaal toegepaste maatregelen uitge-
voerd en onderzocht welke maatregelen aan het Nederlandse regeldrukbeleid zouden
kunnen worden toegevoegd. Opvallend is dat de maatregelen die zij voorstellen, voorna-
melijk zien op vormen van dereguleren.Het gaat omhet gebruik van eenmacrodoelstelling,
het compenseren van nieuwe regeldruk door het ‘one in, one out’-principe te hanteren en

1001 Van Ommeren 2012b, p. 158-159, De Jong & Zijlstra 2009, p. 177.
1002 Frissen 2013, p. 17.
1003 Engelhard 2016, p. 38-39.
1004 Bokhorst 2014, p. 243-244. Zie ook Kamerstukken II 2017/18 31 521, nr. 105 over verdere uitbreiding van

de regulering van de taximarkt.
1005 Stoter & Huls 2006, p. 32-35. De casus Warmtekrachtkoppeling gaat over wetgeving over het met subsidies

stimuleren van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie.
1006 Zie 2.2.12, 2.3.8 en hoofdstuk 5.
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het gebruik van doelstellingen per departement of per beleids- of rechtsgebied.1007 Daarnaast
bespreken zij het gebruik van microdoelstellingen, zoals een doelstelling per sector, een
vrijstelling voor kleine bedrijven of resultaatgerichte doelstellingen.1008 Buiten en Timmer
beoordelen die maatregelen aan de hand van een eigen toetsingskader, waarbij zij uitgaan
van het perspectief van de overheid. Het eerste criterium is dat het moet gaan om een
merkbare vermindering van regeldruk, waarbij ze aansluiten bij wat Actal daar onder
verstaat.1009 Het tweede criterium is dat de maatregel uitvoerbaar moet zijn voor het
departement. Een derde en vierde criterium is dat er voldoende draagvlak moet zijn in de
politiek en bij de ambtenaren van de departementen. Een vijfde criterium is dat het resultaat
meetbaar moet zijn. Een zesde criterium is dat de doelstelling haalbaar moet zijn, waarbij
wordt verwezen naar de beperkte invloed van ministeries op regeldruk die door Europa
wordt veroorzaakt.1010 Uit de toepassing van het toetsingskader komen vervolgens voor-
en nadelen van elkemaatregel naar voren. In hun conclusie wijzen de auteurs op het belang
van ‘een heldere vooraf gecommuniceerdemacrodoelstelling van het regeldrukbeleid naar
burgers en ondernemingen, alsmede een goede institutionele organisatie van het regeldruk-
programma.’1011

In het algemeen geldt dat waar in de literatuur over deregulering wordt geschreven, het
veelal gaat over het vereenvoudigen en verminderen van regels.1012 Een andere tendens is
dat deregulering juist veel brederwordt opgevat als benaming voor de aanpak van onnodige
regeldruk. Dat laatste doen auteurs die aansluiten bij de omschrijving die wordt gebruikt
in de dereguleringsprogramma’s van de Rijksoverheid. Zij bespreken het beleid dat de
Nederlandse overheid onder de noemer deregulering heeft gevoerd.1013 Die maatregelen
zien niet op het uitsluitend schrappen van bepalingen, maar eerder op het bundelen van
bestaande regels of op de vervanging door meer algemene regels.1014 Het gelijkstellen van
deregulering met de algemene aanpak van regeldruk betreft dan ook een versimpeling, nu
dat beleid niet alleen dereguleringsmaatregelen bevatte.

1007 Zie over one in, one out Blesgraaf 2020, p. 321-323 en Ellison 2018, p. 338-342.
1008 Als laatste maatregel bepreken ze het invoeren van horizonwetgeving, waarover hieronder meer.
1009 Actal 2013a, p. 1-2.
1010 Buiten & Timmer 2015, p. 15-17.
1011 Buiten & Timmer 2015, p. 58.
1012 Ellison legt in zijn bespreking van deregulation in het Verenigd Koninkrijk de nadruk op het verminderen

van het aantal regels (Ellison 2018).
1013 Zie onder meer Van Gestel, RegelMaat 2018(33) 4, p. 177-193, Van Gestel & Menting, Ars Aequi 2011,

p. 452-462, Eijlander & Van Gestel 2006, p. 9, Westerman, NJB 2006/3, p. 132-137, Van den Bosch 2005,
Dresscher & Brekelmans, School en Wet 2002/1, p. 8-15, Onderwijsraad 2000a, Onderwijsraad 2000b.

1014 Van Ommeren 2012b, p. 161-162.

220

6IKIPHVYO MR LIX SRHIV[MNW



Een andere interpretatie van deregulering wordt gegeven door Karstanje. In een analyse
over deregulering in het Nederlandse onderwijsbeleid maakt hij onderscheid tussen dere-
gulering vanuit een juridisch en vanuit een bestuurlijk oogpunt. Zijn juridische omschrijving
overlapt met de hiervoor beschreven omschrijving van deregulering en verwijst naar ver-
mindering en vereenvoudiging van regelgeving.Vanuit bestuurlijk opzicht ziet deregulering
volgens hemop een veranderendewijze van sturing door deRijksoverheid.Die verandering
bestaat er bijvoorbeeld uit dat niet meer vooral via voorschriften wordt gestuurd, maar
ook via beoordeling van geleverde prestaties (via de Inspectie) of via omgevingsactivering
(het vergroten van betrokkenheid van ouders en leerlingen). Karstanje benadrukt dat
deregulering in het Nederlandse onderwijs een hybride karakter heeft. Daarmee doelt hij
op de wens om minder te reguleren maar tegelijkertijd verantwoording te vragen over de
uitvoering van de publieke taak.1015 In het licht van het voorgaande onderscheid, is de
omschrijving die Van Wieringen aan deregulering geeft relevant. Beide auteurs richten
zich op het onderwijs. VanWieringen omschrijft deregulering breder dan het verminderen
en vereenvoudigen van regels, namelijk als veranderingen in de manier van sturing door
de overheid. De eerste verandering betreft het sturen van een hoger niveau. Als voorbeeld
noemt Van Wieringen dat sturing zich niet langer richtte op de positie van de individuele
docent,maar op die van de school(leiding) of het schoolbestuur. Hierdoor wordt gedecen-
traliseerd: er ontstaatmeer autonomie voor de scholen, terwijl de overheidminder reguleert.
De vertaling van regelgeving naar de lokale situatie gebeurt niet langer door de overheid,
maar door de schoolleiding of het schoolbestuur.1016 Een tweede verandering betreft de
verschuiving van directe sturing door een ministerie naar sturing door ‘omgevingsactive-
ring’, waarbij scholen niet langer voornamelijk verantwoordelijkheid afleggen aan het
ministerie, maar aan ouders en studenten.1017 Die laatste verschuiving komt tevens aan de
orde in het advies van deOnderwijsraad over educational governance.1018 Daarin bespreekt
deOnderwijsraad de gevolgen van deregulering en autonomievergroting van schoolbestu-
ren. Hij adviseert de overheid om te zorgen voor een evenwicht tussen horizontale verant-
woording, die het bevoegd gezag aflegt aan maatschappelijke actoren, en verticale verant-
woording, die het bevoegd gezag aflegt aan de overheid.1019

Tot slot kan worden gewezen op het conceptuele model van deregulering dat de Onder-
wijsraad introduceert in een studie van het onderwijsbeleid dat sinds de jaren ’70 in
Nederland is gevoerd. In datmodel wordt onderscheid gemaakt tussen regulering, deregu-
lering en re-regulering. Regulering houdt in dat beleidsinstrumenten met een sterkere

1015 Karstanje, NTOR 1999/4, p. 203-229.
1016 Zie ook Kloprogge 2008.
1017 Van Wieringen 1994, p. 13-14.
1018 Onderwijsraad 2004b, p. 17.
1019 Onderwijsraad 2004b, p. 50-62, zie hierover ook Bronneman-Helmers 2007, p. 47.
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normerende werking worden ingezet, terwijl het bij re-regulering gaat om de inzet van
een ander beleidsinstrument met een vergelijkbare normerende werking. Deregulering
betreft het afschaffen, vereenvoudigen of globaliseren van regelgeving, zonder dat er
daarbij opnieuw wordt gereguleerd. Van deregulering is sprake wanneer de normerende
werking van de ingezette beleidsinstrumenten afneemt. Het model van de Onderwijsraad
kan zowel evaluatief op eerder beleid als voorspellend voor toekomstig beleid worden
ingezet, maar legt meer nadruk op een conceptuele uitwerking dan op een definitie van
deregulering.1020

In dit hoofdstuk wordt aangesloten bij de meer juridische omschrijving van deregulering.
De door Karstanje,meer bestuurskundige, omschrijving sluitminder goed aan bij het doel
van dit hoofdstuk, namelijk het bespreken van de verschillende factoren van regeldruk die
door de instrumenten beïnvloed kunnen worden. De door Karstanje gesignaleerde veran-
deringen in de wijze waarop de overheid sturing biedt, worden verder besproken in 4.6.
Ook demeer conceptuele uitwerking van deregulering door deOnderwijsraad pastminder
goed bij dit hoofdstuk, nu die uitwerking vooral een methode biedt voor een evaluatie van
deregulerende elementen in ingezette beleidsinstrumenten. Onder het instrument deregu-
lering wordt in dit hoofdstuk daarom het verminderen en vereenvoudigen van regels ver-
staan. Ter illustratie van een deregulerende maatregel wordt door verschillende auteurs
gewezen op de overstap van het declaratiesysteem naar de lumpsumbekostiging.1021 In
plaats van declaraties van scholen die achteraf werden voldaan, werd overgegaan op een
lumpsum die vooraf werd betaald en werd gebaseerd op genormeerde bedragen.1022 Door
de invoering vande lumpsum kwamendeuitgebreide regelingenmet declaratievoorschriften
te vervallen. Daarmee heeft de lumpsum de bestaande regelgeving verminderd en vereen-
voudigd of, met andere woorden: gedereguleerd.

Horizonwetgeving
Horizonwetgeving is een tweede instrument dat is gericht op het verminderen van het
aantal regels. Dit instrument wordt door Van Ommeren als afzonderlijk instrument
behandeld, terwijl Veerman, De Kok en Clement horizonwetgeving juist bespreken als
een vorm van tijdelijke wetgeving.1023 Van Ommeren benoemt dat de werkingsduur van
wetgeving kanworden beperkt door een vervalbepaling op te nemen.Overigens omschrijft
hij een horizonbepaling als een bepaling met een vervaldatum en een beoordelingsmo-
ment.1024 In aanwijzing 5.71 van de Aanwijzingen voor de regelgeving staat hierover dat

1020 Onderwijsraad 2000b, p. 10.
1021 Zie hierover 1.8.2, Nolen 2017, p. 37-38, Scholtes 2007, p. 81.
1022 Majoor 2000, p. 18-21.
1023 Van Ommeren 2012b, p. 162-165, Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 137-138.
1024 Van Ommeren 2012b, p. 163.
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een vervalbepaling wordt opgenomen in een tijdelijke regeling, waardoor die regeling na
verloop van de termijn van rechtswege vervalt. In andere aanwijzingen wordt naar dit
artikel verwezen, onder meer in aanwijzing 6.35 waar in de toelichting wordt verwezen
naar aanwijzing 5.71: ‘In beginsel behoort overigens in regelingen die een tijdelijk karakter
hebben een horizonbepaling te worden opgenomen (zie aanwijzing 5.71).’1025

Vanwege de in de literatuur verwachte positieve invloed van horizonwetgeving op regeldruk
wordt het instrument hier apart besproken. Zo wijzen Ellison en Buiten en Timmer erop
dat horizonwetgeving of horizonbepalingen in het Verenigd Koninkrijk als instrument bij
de aanpak van regeldruk wordt ingezet.1026 Net als bij deregulering wordt in de literatuur
voor de oorsprong van dit instrument gewezen naar de Verenigde Staten. Daar werd het
vanaf de jaren ’70 populair, waarna horizonwetgeving ook in Nederland gebruikelijker
werd.1027 Verschillende auteurs wijzen op het ontbreken van een ‘geautoriseerde’ definitie
van horizonwetgeving, waarbij zij overigens de vraag doorwie zulke autorisatie zoumoeten
plaatsvinden onbeantwoord laten. Vervolgens benoemen sommige auteurs horizonbepa-
lingen wel apart van bijvoorbeeld evaluatie- en experimenteerbepalingen.1028 Experimen-
teerbepalingen worden hierna onder tijdelijke wetgeving besproken.

In 1986 omschreef Korsten horizonwetgeving als volgt:

‘Formeel gezien houdt horizonwetgeving in dat in een wet een eindtermijn is
opgenomen. De wet houdt na verloop van tijd op te bestaan en verliest rechts-
kracht, tenzij de wetgever de werking[s]duur verlengt of voor een aangepaste
nieuwe wet zorgt. In het proces van wetgeving zal de wetgever zich afgevraagd
hebben welke eindtermijn geschikt is. Dient de werkingsduur vijf jaar of bij-
voorbeeld tien jaar te zijn? Bij horizonwetgeving is die termijn in principe
variabel, maar een keuze is vereist. Horizonwetgeving impliceert verder altijd
evaluatie. Voor de valbijl formeel valt, zal de wetgever willen weten hoe de wet
is uitgevoerd, welke de eventuele knelpunten zijn en welke mate van (in)effec-
tiviteit bereikt is.’1029

1025 Aanwijzing 6.35 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426).
1026 Ellison 2018, p. 375-376, 384-385, Buiten & Timmer 2015, p. 56-57.
1027 Ranchordás 2017, p. 14, Van Ommeren 2012b, p. 162, Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 137-138,

Douglas & Van den Berg 2010, p. 17, 21-22, Eijlander & Van Gestel 2006, p. 20-23.
1028 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 137-138, Bulut & Veerman 2010, p. 7, Douglas & Van den Berg 2010,

p. 16.
1029 Eijlander & Van Gestel 2006, p. 25 citeren A.F.A. Korsten & H. Engel, ‘Om de kwaliteit van wetgeving’,

Namens 1986/4, p. 195.

223

� -RWXVYQIRXIR ZSSV HI EERTEO ZER SRRSHMKI VIKIPHVYO



Verschillende auteurs sluiten aan bij deze omschrijving en concluderen dat deze de relevante
kenmerken van een horizonbepaling bevat.1030 Bij deze omschrijvingwordt hier aangesloten.

Zowel Eijlander en Van Gestel als Veerman en Bulut hebben geïnventariseerd welke con-
crete voorbeelden van horizonwetgeving er zijn, beiden met slechts enkele resultaten.1031

Het meest concrete en steeds terugkerende voorbeeld van horizonwetgeving in de voor-
gaande betekenis is de Tijdelijke wet mediaconcentraties. Uit dit voorbeeld komen twee
belangrijke kenmerken van een horizonbepaling naar voren, namelijk de tijdelijkheid en
de verplichte heroverweging. De horizonbepaling staat in het eerste lid van artikel 13 en
artikel 15.

‘Artikel 13, eerste lid:

OnzeMinister zendt in overeenstemmingmetOnzeMinister van Economische
Zaken vóór 1mei 2009 aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffend-
heid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel 15, eerste lid:

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van
1 januari 2010, tenzij bij koninklijk besluit een later tijdstip wordt vastgesteld
waarop deze wet vervalt.’

Tijdelijke wetgeving
Erworden in de literatuur verschillende instrumenten onder tijdelijkewetgeving geschaard,
onder meer evaluatie- en experimenteerbepalingen.1032 Bij een evaluatiebepaling is actie
noodzakelijk voor het vervallen van de regeling. Een dergelijke bepaling kan gecombineerd
worden met een vervalbepaling, volgens Van Ommeren komt dat neer op een horizonbe-
paling, maar dat hoeft niet. De evaluatiebepaling bepaalt uitsluitend dat periodiek of op
een vooraf bepaald moment een evaluatie van de wettelijke regeling plaatsvindt.1033 Bij die
evaluatie worden, zoals Bulut en Veerman dat verwoorden, ‘de doeltreffendheid en de
effecten van de wet in de praktijk’ onderzocht.1034 Tot slot wordt ook het opnemen van

1030 Douglas & Van den Berg 2010, p. 16-17, Eijlander & Van Gestel 2006, p. 25.
1031 Veerman & Bulut, TvCR 2011, p. 291-304, Eijlander & Van Gestel 2006.
1032 Van Ommeren 2012b, p. 165-167.
1033 Van Ommeren 2012b, p. 165-166, Zijlstra 2012g, p. 560-561, Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 260,

Eijlander & Van Gestel 2006, p. 14-15.
1034 Bulut & Veerman 2010, p. 7.
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een experimenteerbepaling onder tijdelijke wetgeving geschaard, vanwege het tijdelijke
karakter dat inherent aan elk experiment verbonden is.1035 Volgens Veerman, De Kok en
Clement kan dewetgevermet een experimenteerbepaling uitproberen of de daarin geboden
mogelijkheid om af te wijken van geldende regelgeving effectief is.1036

Experimenteren is niet alleen mogelijk op basis van een experimenteerbepaling, maar ook
onder verschillende andere noemers.1037 Ranchordás omschrijft er verschillende:

‘Experimenteerwetgeving is een breed begrip dat verwijst naar verschillende
vormen van tijdelijke wetsbepalingen en wetgevingsinstrumenten: experimen-
teerbepalingen, experimenteerregelingen, experiment(eer)wetten (tijdelijke
wetten in formele zin), proeftuinen met een juridische dimensie en regelluwe
zones.’1038

Een experimenteerbepaling biedt de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode
van bepalingen uit een AMvB af te wijken. Het merendeel van de experimenten is volgens
Ranchordás geregeld in een experimenteerregeling, waarin het experiment voor een
bepaalde groep of bepaald gebied wordt toegelicht. Ook experimenteerwetgeving komt
voor, een voorbeeld in het onderwijs is de Experimentenwet onderwijs uit 1970.1039 In dit
hoofdstukwordt de bespreking beperkt tot experimenteerbepalingen, experimenteerrege-
lingen en experimenteerwetgeving, want proeftuinen en regelluwe zones zijn vormen van
experimenten die meestal in een vorm van tijdelijke regelgeving mogelijk worden
gemaakt.1040

In hun analyse van demogelijkheden ommetwetgeving te experimenteren, onderscheiden
Philipsen en Stamhuis experimenten met regelgeving (beleidsexperimenten door de
overheid, gericht op het verbeteren of verminderen van regels) en experimenten door
regelgeving (experimenten door private actoren, gericht op betere regelgeving,maar vooral
op regulering van innovatieve ontwikkelingen). Zij constateren dat in het onderwijs vooral
experimentenmet regelgeving plaatsvinden.1041 Deze constatering kanworden doorgetrok-
ken naar de aanpak van onnodige regeldruk in het onderwijs, waarbij ook voornamelijk

1035 Ranchordás 2018, p. 25-26, Jacobs 2018, Van Ommeren 2012b, p. 166.
1036 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 140-142.
1037 Zie onder meer Cnossen & Van der Laan 2018, Buyse, Van Humbeeck & Van Nieuwenhove 2018, Jacobs

2018, Jacobs 2017, Ranchordás 2014, Veerman & Bulut, TvCR 2011/juli, p. 291-304, Interdepartementaal
wetgevingsberaad inzake experimenteerbepalingen 2000.

1038 Ranchordás 2018, p. 25.
1039 Ranchordás 2018, p. 26-28, Blesgraaf & Huisman, NTOR 2020/1, p. 10-11.
1040 Buyse, Van Humbeeck & Van Nieuwenhove 2018, p. 121.
1041 Philipsen & Stamhuis, RegelMaat 2019 (34) 3, p. 199-201.
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experimenten met regelgeving voor de hand liggen. Innovatieve ontwikkelingen door
private actoren zullen veelal buiten het onderwijsstelsel ontstaan en vervolgens in het
onderwijsstelsel geïmplementeerd worden.1042 Experimenten van de overheid met regelge-
ving maken tevens experimenten van andere actoren in het onderwijs mogelijk. Het
‘Experiment regelluwe scholen’ is een voorbeeld van de overheid die met regelgeving
experimenteert.1043 In dat experiment wordt aan scholen de mogelijkheid geboden om van
aangewezen bepalingen af te wijken. Scholen kunnen zo, binnen de grenzen van het
experiment, onderzoeken wat het voor hen betekent als bepalingen worden aangepast of
buitenwerkingworden gesteld.1044 Blesgraaf enHuisman laten zien dat er in het experiment
met verschillende soorten regelgeving wordt geëxperimenteerd. Allereerst is onder meer
artikel 29, zevende lid,WVOeen voorbeeld van een experimenteerbepaling, die het bevoegd
gezag de mogelijkheid geeft om een afwijking van voorschriften in het Eindexamenbesluit
aan te vragen bij de Minister van OCW. Ten tweede is de juridische basis voor het experi-
ment een voorbeeld van een experimenteerregeling: dit is namelijk geregeld in het AMvB
Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO. Tot slot is de Experimentenwet 1970 een
voorbeeld van experimenteerwetgeving.1045

In dit hoofdstuk wordt de bespreking van experimenten beperkt tot experimenten van de
overheid met regelgeving en in het bijzonder tot experimenten gericht op het beïnvloeden
van onnodige regeldruk. Zoals hiervoor besproken kan het daarbij gaan om experimen-
teerbepalingen, experimenteerregelingen en experimenteerwetgeving.

4.2.2 Welke factoren van onnodige regeldruk kunnen de instrumenten
beïnvloeden?

Nu de instrumenten die onder deregulering vallen zijn omschreven, is het de vraag hoe
deze instrumentenonnodige regeldruk kunnenbeïnvloeden.Hoewel er voldoende literatuur
is waarin de instrumenten worden beschreven, is literatuur over de wijze waarop een
instrument (onnodige) regeldruk kan beïnvloeden erg schaars. De schaarste is in de litera-
tuur in het bijzonder zichtbaar als wordt geprobeerd om te onderscheiden opwelke factoren
van onnodige regeldruk het instrument nu specifiek invloed heeft. Een verklaring voor
die schaarste is de eerdere conclusie dat factoren van onnodige regeldruk weliswaar uit de
literatuur volgen, maar nog weinig in samenhang zijn besproken of (empirisch) worden

1042 Onderwijsraad 2019a, p. 22-23.
1043 Philipsen & Stamhuis, RegelMaat 2019 (34) 3, p. 195-196.
1044 Blesgraaf & Huisman, NTOR 2020/1, p. 7-8.
1045 Blesgraaf & Huisman, NTOR 2020/1, p. 5-14.
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onderzocht.1046 Desondanks wordt in deze paragraaf getracht om in te schatten welke
invloed op onnodige regeldruk van elk instrument kan uitgaan. Daarbij gaat het specifiek
om de invloed op de categorieën van factoren (wet, context en persoon) die in hoofdstuk 3
aan de orde zijn geweest. Of de in deze paragraaf gegeven theoretische inschatting van die
invloed ook in de praktijk zo werkt, zal in later onderzoek aan de hand van empirische
data getest en onderbouwd moeten worden.

Factoren die net de wettekst zelf te maken hebben
Uit de aard van het instrument deregulering volgt dat dit vooral een effect kan hebben op
factoren van onnodige regeldruk die te maken hebben met de wettekst zelf. Het gaat dan
bijvoorbeeld om het aantal regels, de regeldichtheid en de bruikbaarheid van regels.1047 De
belangrijkste verandering die door deregulering kanworden gerealiseerd, is het verminderen
van het aantal regels. Doordat het aantal regels een van de aspecten van regeldichtheid is,
kan ook de regeldichtheid afnemen. Dat het aantal regels door deregulering afneemt, is
geen zekerheid. Een verband tussen deregulering en het aantal regels ligt wel voor de hand,
maar is er voor dat verband vooralsnog geen empirische onderbouwing.1048 De Jong en
Zijlstra benoemen dat het aantal regels zou kunnen worden verminderd door de rol van
het parlement in het wetgevingsproces. Zij constateren echter dat de kamerbehandeling
vooral leidt tot amendementen en daardoor niet zozeer tot een afname van het aantal
regels.1049 Verder beschrijven verschillende auteurs dat vereenvoudiging van regelgeving
er ook toe kan leiden dat er juist meer regels nodig zijn. Regelgeving kan bijvoorbeeld
worden vereenvoudigd door dezelfde onderwerpen in minder ingewikkelde of complete
bewoordingen enmetminder verwijzingen vast te leggen. Dat kan echter tot gevolg hebben
dat waar anders een verwijzing was geplaatst nu een extra bepaling nodig is en waar de
bewoording meer ruimte laat een toelichting of nadere uitwerking nodig is, bijvoorbeeld
in lagere regelgeving of interne regels.1050

Uit de omschrijving van het instrument horizonwetgeving in de vorige paragraaf komt
allereerst naar voren dat sommige factoren worden beïnvloed die met de wettekst zelf te
maken hebben. Zo wordt er een invloed verwacht op het aantal regels, die zowel positief
als negatief kan zijn. Sommige auteurs verwachten dat het aantal bepalingen iets toeneemt,
doordat bepalingen betreffende de heroverweging in de wet wordt opgenomen. Overigens
is het ook mogelijk dat de heroverweging in de toelichting wordt opgenomen, waarbij het

1046 Zie 3.5 en 3.6.
1047 Zie 3.2.
1048 Smits, RdW 2015 (36)2, p. 24.
1049 De Jong & Zijlstra 2009, p. 226.
1050 Zijlstra 2012a, p. 17-22, Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 284-285.
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aantal bepalingen onveranderd blijft.1051 Tevens wijzen verschillende auteurs erop dat de
opname van een horizonbepaling ertoe kan leiden datwetgeving politiek juist gemakkelijker
tot stand komt, vanwege het tijdelijke karakter en de heroverweging.1052 Hierdoor kan het
aantal regels toenemen. Hoewel wetgeving hierdoor gemakkelijker tot stand komt, vervalt
deze nieuwe regelgeving tenzij bij de heroverweging wordt aangetoond dat de regel nodig
en effectief is.1053 Dit biedt duidelijkheid aan de normadressaten: dewet houdt op te bestaan,
tenzij in de parlementaire behandelingwordt besloten dat er gegronde reden voor verlenging
bestaat. Er zijn ook auteurs, waaronder Douglas en Van den Berg, die juist verwachten dat
het aantal bepalingen afneemt door de invoering van een horizonbepaling, doordat er
tegelijkertijd ook bepalingen komen te vervallen.1054 Als het aantal regels inderdaad veran-
dert, verandert ook de regeldichtheid doordat het aantal regels een van de aspecten van
regeldichtheid is.1055 Verder kunnen ook hier de kosten die met de naleving van de wet
gemoeid zijn veranderen: zowel in positieve (verlaging door minder onnodige regeldruk),
als negatieve zin (verhoging vanwege kosten gemoeid met heroverweging).1056

Er bestaan verschillende vormen van tijdelijke wetgeving. Ten eerste kan er een evaluatie-
bepaling in de wet worden opgenomen.1057 Voorbeelden van dergelijke bepalingen zijn te
vinden in de WPO en WVO, waar is opgenomen dat elke vijf jaar door de minister aan
de Staten-Generaal verslagwordt gedaan van de doeltreffendheid en effecten van specifieke
bepalingen.1058 Waar in de literatuur aandacht wordt besteed aan evaluatiebepalingen gaat
het vooral over de inhoud en invoering van zulke bepalingen en niet expliciet over de
invloed op onnodige regeldruk. Wanneer de omschrijving van het instrument wordt
gecombineerdmet de omschrijving van de factoren, volgt hieruit het volgende. De opname
van een evaluatiebepaling in wetgeving kan invloed hebben op factoren van onnodige
regeldruk die te maken hebben met de wettekst zelf. De wet wordt aangepast door een of
meer bepalingen toe te voegen die betrekking hebben op een evaluatie. Hierdoor kan zowel
het aantal regels als de regeldichtheid toenemen, terwijl er logischerwijs een afname
mogelijk is als de evaluatie leidt tot de aanpassing of schrapping van de regeling. Daarnaast
kan de kwaliteit van de regelgeving verbeteren, doordat de effectiviteit bij een evaluatie
wordt bekeken. Een toename van de kwaliteit van de regelgeving kan vervolgens een
positieve invloed op de bruikbaarheid en de werkbaarheid van die regelgeving hebben.

1051 Van Ommeren 2012b, p. 163.
1052 Ranchordas 2014, p. 334-335, Van Ommeren 2012b, p. 163-164, Bulut & Veerman, TvCR 2011, p. 301-302,

Veerman & Bulut 2010, p. 55-56.
1053 Douglas & Van den Berg 2010, p. 29-30.
1054 Douglas & Van den Berg 2010, p. 29-30.
1055 Zie 3.2.2.
1056 Bulut & Veerman, TvCR 2011, p. 301-302, Veerman & Bulut 2010, p. 48.
1057 Zie aanwijzing 5.58 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426).
1058 Zie onder meer artikel 188 t/m 188f WPO en artikel 123a t/m 123c WVO.
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Naast een evaluatiebepaling kan ook een vervalbepaling aan een wet worden toegevoegd.
Dit type bepalingen zorgt ervoor dat de wet na verloop van tijd komt te vervallen.1059

Douglas en Van den Berg wijzen ter illustratie op de Wet leraren in opleiding uit 1997,
waar in artikel IV, tweede lid, inderdaad een vervalbepaling te vinden was.1060 Een actueler
voorbeeld is te vinden in artikel 8 van het Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO.
In de regeling over dit experiment zijn de volgende bepalingen over de looptijd te vinden:

‘1. Het experiment op grond van dit besluit eindigt zes jaar na de datum van
inwerkingtreding van dit besluit.
2. Dit besluit vervalt met ingang van de in het eerste lid bedoelde datum.’

Tevens bevat de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 een uitgebreide vervalbepaling.1061

Het ligt voor de hand dat een dergelijke vervalbepaling invloed heeft op het aantal regels:
waar in eerste instantie een bepalingwordt toegevoegd, komen later bepalingen te vervallen.
Overigens bestaat daarbij de mogelijkheid dat de werkingsduur van de bepalingen wordt
verlengd, eventueel met toevoeging van aanvullende bepalingen, zoals herhaaldelijk is
gebeurd bij de besluiten over de instelling van het ATR.1062 Deze veranderingen in het
aantal regels hebben nagenoeg automatisch invloed op de regeldichtheid, doordat het
aantal regels een aspect van regeldichtheid is.1063

Tot slot kunnen experimenten met wetgeving een aantal factoren van onnodige regeldruk
beïnvloeden die met de wettekst zelf te maken hebben. Zo wordt de wettekst aangepast
door het toevoegen van een experimenteerbepaling of door in een wet of regeling een
aparte wettelijke basis te creëren om experimenten mogelijk te maken.1064 Beide opties
zorgen ervoor dat het totale aantal regels, en daarmee de regeldichtheid, toeneemt.1065

Hierdoor kan de bruikbaarheid van wetgeving afnemen, doordat minder eenduidig is
welke bepalingen van toepassing zijn omdat voor deelnemers aan het experiment andere
regels gelden dan voor overige maatschappelijke actoren.1066 Tevens kan hierdoor de dui-
delijkheid van wetgeving verminderen.

1059 Aanwijzing 5.71 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426).
1060 Douglas & Van den Berg 2010, p. 25, Stb. 1997, 321.
1061 Artikel VIII (Stb. 2020,441).
1062 Zie 5.4.2, 5.6.2 en 5.7.2.
1063 Zie 3.2.2.
1064 Blesgraaf & Huisman, NTOR 2020/1, p. 6-7, 10-12, Jacobs 2018, par 2.2, Ranchordás 2018, p. 26-32,

Ranchordás 2017, p. 15-16.
1065 Zie 3.2.2.
1066 Blesgraaf & Huisman, NTOR 2020/1, p. 7-8, Ranchordás 2018, p. 47, 49, Ranchordás 2017, 16, 17, 21, 22.
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Factoren die met de context te maken hebben
Het instrument deregulering kan factoren beïnvloeden die temaken hebbenmet de context
waarin de regelmoet worden uitgevoerd. Vermindering en vereenvoudiging van het aantal
regels werkt door in de frequentie en hoeveelheid veranderingen in het regelbestand,
doordat een beleidswijziging in minder regels hoeft te worden doorgevoerd. Tevens is een
invloed van deregulering op de doelmatigheid voorstelbaar, mits het niet gaat om een
beleidsneutralemaatregel waarbij de regel weliswaar wordt vereenvoudigdmaar de inhoud
van de regel hetzelfde moet blijven.

Horizonwetgeving kan een aantal factoren beïnvloeden die temaken hebbenmet de context
waarin de wetgeving wordt toegepast. Zo zorgt horizonwetgeving voor een groter aantal
veranderingen in de geldendewet en regelgeving, doordat steeds aan het eind van de termijn
een evaluatie en heroverweging moeten plaatsvinden om te voorkomen dat de wet auto-
matisch vervalt. Daarnaast kan de inzet van horizonwetgeving de regelreflex beïnvloeden.1067

Hoewel een horizonbepaling niet voorkomt dat wetgeving tot stand komt na een incident
of onder maatschappelijke of politieke druk, zorgt een horizonbepaling er wel voor dat
aan het eind van de periode wordt heroverwogen of die wet wel voldoende nuttig en
effectief is. Wanneer dat niet het geval blijkt te zijn, komt de wet weer te vervallen.1068 Een
effect op de andere factoren die met de context te maken hebben ligt minder voor de hand.

Voorts kan het toevoegen van een evaluatiebepaling verschillende factoren beïnvloeden
die met de context te maken hebben. Zo wordt in een evaluatie ingegaan op de doeltref-
fendheid en effecten van de wet. Daarom zal het resultaat van een evaluatie vooral invloed
hebben op factoren die te maken hebben met de wettekst zelf. Uit de omschrijvingen van
de verschillende factoren die met de context te maken hebben, kan worden afgeleid dat
deze factoren slechts inminderemate zullenworden beïnvloed. Zo is eventueel voorstelbaar
dat de factor veranderingen toeneemt indien de evaluatie leidt tot een aanpassing van de
wet.Het aantal verandermomenten is tegenwoordigwel beperkt door de twee afgesproken
verandermomenten per jaar, waarop wijzigingen kunnen ingaan.1069 Tevens zou het
draagvlak kunnen veranderen, afhankelijk van de wijze waarop over de evaluatie en de
resultaten daarvan wordt gecommuniceerd. Uit het onderzoek van Klein Haarhuis naar
evaluaties bij de verschillende beleidsdepartementen volgt dat verschillende maatschappe-
lijke actoren bij de evaluaties worden betrokkenmet als doel het vergroten van het draagvlak
voor de evaluatie. De vraag of de evaluaties daarnaast het draagvlak voor de wetgeving

1067 Zie 3.3.8.
1068 Douglas & Van den Berg 2010, p. 27.
1069 Zie 5.6.1.
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beïnvloeden maakt geen onderdeel uit van dat onderzoek.1070 Een voorbeeld van zulke
betrokkenheid is de inbreng van de PO-Raad en VO-Raad bij de evaluatie van de Wet
passend onderwijs.1071

Net als bij de keuze voor een evaluatiebepaling kan de opname van een vervalbepaling
ervoor zorgen dat het aantal veranderingen in de regelgeving toeneemt. Een vervalbepaling
zou daarnaast een invloed kunnen hebben op het draagvlak, dat bijvoorbeeld kan afnemen
doordat bij de normadressaten het idee ontstaat dat de regelgeving toch komt te vervallen.

Daarnaast kunnendoor experimenteerbepalingen, experimenteerregelingen en experimen-
teerwetgeving factoren worden beïnvloed die te maken hebben met de context. Zo zorgt
de start van een experiment voor veranderingen in de context, doordat er twee groepen
(deelnemend/niet deelnemend) ontstaan.De deelnemende scholen hebben bewust gekozen
voor hun deelname. Dat sprake is van een bewuste keuze volgt uit de verplichtingen bij
de aanvraag. De aanvraag bevat, naast een beschrijving van de gewenste afwijking en het
verwachte effect, tevens de instemming van de medezeggenschapsraad.1072 In de medezeg-
genschapsraad zitten, afhankelijk van de schoolsoort, leraren, overige personeelsleden van
de school, ouders en leerlingen.1073 De bewuste keuze omdeel te nemen aan het experiment
kan het eigenaarschap van de betrokkenen ten goede komen doordat zij hiermee verant-
woordelijkheid nemen en dragen.1074 Verder kan een experiment bijdragen aan het
draagvlak voorwetgeving. Een experiment kanhieraan bijdragen, doordatmaatschappelijke
actoren bij de uitvoering van het experiment worden betrokken en doordat de totstandko-
ming van het experiment volgt op een vraag vanuit de sector. Een dergelijke vraag ging
bijvoorbeeld vooraf aan het Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO.1075 In diverse
sectorakkoorden is de afspraak opgenomen dat OCW zou onderzoeken in hoeverre tege-
moet konworden gekomen aanhet verzoek ommeer ruimte en flexibiliteit.Het ‘Experiment
regelluwe scholen’ is daarmee aan te merken als een reactie op een vraag vanuit de sector,
waardoor het draagvlak voor (onderwijs)wetgeving vergroot kan worden. Echter, daarbij
geldt de kanttekening dat in de voortgangsrapportages over het experiment uitsluitend
over een gebrek aan draagvlak wordt gesproken als een reden voor scholen om niet aan
het experiment deel te nemen.1076 Het gaat daarbij om het gebrek aan draagvlak bij
schoolbestuur, schoolleiders, leraren ofmedezeggenschapsraad, waarmee kennelijk wordt

1070 Klein Haarhuis 2016, p. 86-87, 109.
1071 PO-Raad en VO-Raad 2020.
1072 Artikel 4 Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO.
1073 Artikel 3 Wet medezeggenschap op scholen.
1074 Zie 3.3.6.
1075 Zie 5.7.4.
1076 Van der Vegt e.a. 2019, Van der Vegt e.a. 2017.
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verwezen naar de (ontbrekende) steun om deel te nemen. Uit de voortgangsrapportages
blijkt niet waarom die steun ontbreekt of in hoeverre het ‘Experiment Regelluwe scholen’
het aanwezige draagvlak positief beïnvloedt.

Factoren die met de persoon te maken hebben
Deregulering kan factoren beïnvloeden die te maken hebben met de persoon die de regels
moet naleven. Als er minder of eenvoudigere regels zijn, wordt het voor normadressaten
gemakkelijker om kennis van de regels te hebben. Voorts kan deregulering de autonomie
of het handelingsvermogen van de normadressaten vergroten, bijvoorbeeld als wordt
gedereguleerd door meer open normen in de regelgeving te gebruiken. Aan open normen
kleeft echter het risico van de regeldrukparadox, waarbij de geboden ruimte leidt tot de
roep om duidelijkheid over de invulling van die ruimte.1077 Tot slot kunnen de kosten die
met de naleving van de wet gemoeid zijn veranderen: zowel in positieve (verlaging door
minder onnodige regeldruk), als negatieve zin (toename van het aantal regels).1078

Het ligtminder voor de hand dat horizonwetgeving invloed heeft op factoren van onnodige
regeldruk die met de persoon die de wet moet naleven te maken hebben. De inzet van
horizonwetgevingheeft immers vooralmet hetwetgevingsproces zelf temaken.Daarentegen
kan een evaluatiebepaling en daaruit volgende evaluatie wel factoren beïnvloeden die te
maken hebben met de persoon. Zo kan aandacht worden gegenereerd voor de wet, wat de
kennis van de wet kan vergroten. Tevens is voorstelbaar dat een evaluatiebepaling juist
bijdraagt aan twijfel en wantrouwen. Uit het bestaan van de evaluatiebepaling kunnen
normadressaten afleiden dat bij de overheid onzekerheid over de effectiviteit of inhoud
van de wet bestaat. Daarnaast is de uitkomst van de evaluatie onzeker: deze kan leiden tot
aanpassing van de wet. Zulke onzekerheid kan door opvolgende wijzingen bijdragen aan
beleidsaccumulatie en beleidsresistentie.1079 De invoering van een vervalbepaling zal weinig
invloed hebben op factoren van onnodige regeldruk die te maken hebben met de persoon
die de regelgeving moet naleven. Wel kan een vervalbepaling de houding van normadres-
saten tegenover de regelgeving beïnvloeden, wat samenhangt met de invloed op het
draagvlak.

De inzet van experimenteerwetgeving kan invloed hebben op verschillende factoren die
te maken hebben met de persoon die de wet moet naleven. Zo kan vrijwillige deelname
bijdragen aan handelingsvermogen, omdat de omstandigheden waarin leraren werken
door het experiment kunnen veranderen. Daarnaast kan het gepercipieerd nut van de

1077 Zie hierover 2.3.14.
1078 Bulut & Veerman, TvCR 2011, p. 301-302, Veerman & Bulut 2010, p. 48.
1079 Zie 2.3.10.
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regelgeving toenemen. Doordat scholen de mogelijkheid krijgen om te experimenteren
met knellende regelgeving en daarbij zelf aangeven hoe ze willen afwijken, hebben zij
(deels) invloed op de oplossing voor het door hen ervaren probleem. Tegelijkertijd kan de
werkdruk negatief worden beïnvloed. Die invloed is afhankelijk van de vraag of het expe-
riment leidt tot meer of minder verplichtingen. In de tweede voortgangsrapportage over
het ‘Experiment regelluwe scholen’ worden hiervan diverse voorbeelden besproken. Zo
wordt over het experiment met een alternatief schoolplan bericht dat zowel het opstellen
van het schoolplan als de terugkoppeling naar andere betrokkenen binnen de school
minder belastend is.1080 Het experiment met de zogenoemde ‘septemberroute’, waarbij
gezakte leerlingen een schoolexamenvak of het profielwerkstuk mogen verbeteren om
alsnog te slagen, levert juist meer verplichtingen op. De invoering was voor een aantal
scholen een complex proces, onder meer doordat interne regelgeving moest worden
opgesteld.1081 Tot slot zou een experiment een positieve uitwerking op onnodige regeldruk
kunnen hebben, als de geboden mogelijkheid om te experimenteren wordt ervaren als een
blijk van vertrouwen in de professional.

Bruikbaarheid
Zoals in 4.1 is aangekondigd, zal hier apart worden besproken hoe de instrumenten in
deze categorie de centrale factor bruikbaarheid kunnen beïnvloeden. Ten eerste kan de
vermindering en vereenvoudiging van regels regelgeving beter bruikbaar maken. Een
eenvoudigere verwoording van een regel kan namelijk duidelijker en eenduidiger zijn.
Tegelijkertijd zorgt een vermindering van het aantal regels er niet altijd voor dat regels
nuttiger zijn, in de zin dat ze beter toe te passen zijn op praktijksituaties. Met andere
woorden: vermindering en vereenvoudiging van regels zorgt niet per se voor een grotere
bruikbaarheid van regels in de context van een bepaalde sector. Minder of eenvoudigere
regelgeving kan ook minder nuance bevatten, waardoor er door de overheid minder dui-
delijkheid wordt geboden en er meer eigen invulling van de sector wordt gevraagd. Dat
kan bijvoorbeeld het geval zijn met open normen, die de regelgeving vereenvoudigen,
maar wel invulling door de sector vereisen.1082 Tevens geldt voor de bruikbaarheid van
regelgeving voor een individuele persoon dat deze door deregulering zowel positief als
negatief kan worden beïnvloed. Eenvoudigere regelgeving kan beter bruikbaar zijn voor
het individu, maar kan tevens meer eigen inbreng vragen waardoor de regelgeving juist
minder bruikbaar wordt.

1080 Van der Vegt e.a. 2017, p. 23-24.
1081 Van der Vegt e.a. 2017, p. 28-29.
1082 Zie over de inzet van open normen 4.4.
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Ten tweede kan horizonwetgeving, waarin een eindtermijn en de verplichting om de wet
te evalueren is opgenomen, de bruikbaarheid van de tekst van regels positief beïnvloeden.
Die mogelijke positieve invloed heeft niet zozeer te maken met de toevoeging van een
horizonbepaling,maar het proces dat die bepaling in gang zet. Afgezien van de toegevoegde
bepaling blijft de inhoud van de regelgeving hetzelfde; de horizonbepaling betreft alleen
een verplichting tot heroverweging of een eindtermijn van de wet. Daarnaast zal het
opnemen van eenhorizonbepaling ookweinig invloedhebbenophet nut vande regelgeving,
in de zin van toepasbaarheid in een specifieke sector. Datzelfde geldt voor de mate van
maatwerk die mogelijk is voor de individuele persoon die de regelgeving na moet leven.
Nadat er een horizonbepaling is opgenomen kan er wel een positieve invloed op onnodige
regeldruk ontstaan. Die invloed is afhankelijk van de (inhoud van de) heroverweging die
plaatsvindt voorafgaand aan het vervallen van de regelgeving. Zo kan die heroverweging
ervoor zorgen dat de regelgeving eenduidiger en duidelijker wordt voor de normadressaten
of dat de regelgeving beter toepasbaar wordt in individuele situaties.

Ten derde kunnen sommige vormen van tijdelijke regelgeving (evaluatiebepaling, verval-
bepaling en experimenteerregelgeving) de factor bruikbaarheid beïnvloeden. De evaluatie-
en vervalbepaling hebben, net als de hiervoor besproken horizonbepaling, geen directe
invloed op de bruikbaarheid van regelgeving, doordat de inhoud van de regelgeving gelijk
blijft en alleen de tijdelijkheid van de regelgeving wordt geregeld. Experimenten met
regelgeving zullen die in eerste instantie minder eenduidig of eenvoudig maken, doordat
er een onderscheid ontstaat tussen groepen normadressaten die al dan niet deelnemen aan
het experiment. De mogelijkheid om te experimenteren kan de toepasbaarheid van regel-
geving in een bepaalde sector verhogen. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij het ‘Experiment
regelluwe scholen’, waar scholen de mogelijkheid hadden om af te wijken van bepalingen
uit de sectorwetten. Tevens kan met experimenten meer maatwerk voor de individuele
normadressaat worden bereikt. Door de toegenomen toepasbaarheid en mogelijkheden
voor maatwerk kunnen experimenten met regelgeving bijdragen aan de bruikbaarheid
van die regelgeving.

4.2.3 Wat is bekend over de effectiviteit van de instrumenten?

In de hier gebruikte betekenis houdt deregulering simpelweg het verminderen of vereen-
voudigen van regels in. Deregulering heeft in het verleden een grote rol gespeeld in het
beleid dat was gericht op vermindering van regeldruk. Toch is duidelijk dat de gewenste
vermindering van het aantal regels niet is gerealiseerd, maar dat het totale regelbestand
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eerder in omvang is toegenomen.1083 Dit werd onder meer bevestigd door de toenmalig
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Keijzer, in haar brief aan de Eerste
Kamerwaarin zij schreef dat sinds 2009 sprakewas van ‘een geringe stijging’ van het aantal
regels.1084 De inzet van deregulering vond plaats ondanks de serieuze twijfels over de
effectiviteit die in de literatuur werden opgeworpen. Die twijfel zag allereerst op de
beleidsneutraliteit waarvan vaak sprake was, waardoor vooral het aantal regels werd ver-
minderd en de inhoudnagenoeg gelijk bleef.1085 Geelhoedwaarschuwde al voor het beperkte
nut daarvan, doordat zulke maatregelen niets veranderen aan de inhoud van het beleid.1086

Beleidsneutrale deregulering is gericht op de kwantitatieve en objectieve dimensie van
onnodige regeldruk, waarbij de nadruk ligt op het realiseren van een cijfermatige vermin-
dering van regels en vervolgens van (onnodige) regeldruk.1087 Bokhorst wijst erop dat
deregulering en het voorkomen van nieuwe regelgeving niet automatisch leidt tot een
afname van de hoeveelheid regeldruk.1088 Een tweede punt van twijfel was dat het schrappen
van regels kan betekenen dat een verschuiving optreedt, waarbij de inhoud van de
geschrapte regel alsnog op een ander beleidsniveau wordt geregeld.1089 Bij een dergelijke
verschuiving neemt de externe regeldruk weliswaar af, maar staat er een toename van de
interne regeldruk tegenover.1090 Van een vermindering van het totale aantal regels is dan
geen sprake. Een voorbeeld van een dergelijke verschuiving is de Wet passend onderwijs
die in 2014werd ingevoerd.Door diewet veranderde demanierwaarop extra ondersteuning
wordt geboden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het zorgplan, het
reglement samenwerkingsverband en de permanente commissie leerlingenzorg uit de
WPO zijn komen te vervallen.1091 Hiervoor in de plaats is de verplichting gekomen om een
ondersteuningsplan op te stellen en per leerling de ondersteuningsbehoefte en het ontwik-
kelperspectief te inventariseren.1092 Uit onderzoek volgt dat deze wijziging niet uitsluitend
een vereenvoudiging, maar eerder een verschuiving van de regelgeving oplevert. Zo con-
stateren Van Bergen e.a. dat de ruimte die de wet aan samenwerkingsverbanden geeft,
extra interne regels oplevert.1093 Die verschuiving wordt tevens gesignaleerd door Ledoux
en Waslander in hun evaluatie van de Wet passend onderwijs. Zo wijzen zij op de indeling
in regionale samenwerkingsverbanden, waarbij er regels zijn vervallen maar er nieuwe

1083 De Jong & Zijlstra 2009, p. 200-21, De Jong & Herweijer 2004, p. 52-53.
1084 Kamerstukken I 2018/19, 29 515, nr. D, p. 3.
1085 Zie 5.2.
1086 Geelhoed 1993, p. 39.
1087 Zie 2.2.13, 2.3.8 en 5.2.
1088 Bokhorst 2014, p. 334.
1089 Onderwijsraad 2000b, p. 97-98.
1090 Zie 2.2.12 en 2.3.8.
1091 Artikel 19 t/m 23 WPO zijn komen te vervallen per 1 augustus 2014 (Stb. 2014, 181).
1092 Artikel 18a WPO.
1093 Van Bergen e.a. 2016, p. 15-18 en 28-29. Zie 2.2.12.

235

� -RWXVYQIRXIR ZSSV HI EERTEO ZER SRRSHMKI VIKIPHVYO



regels nodig zijn voor uitzonderingssituaties die de regiogrenzen overschrijden. Een ander
voorbeeld is het toegenomen bestuurlijke overleg tussen onderwijs en jeugdhulp, waarbij
zij mogelijkheden zien voor nadere samenwerking en gezamenlijk beleid. Voorts levert de
verlenging van ondersteuning bureaucratie op, doordat procedures herhaaldelijk moeten
worden doorlopen.1094 Een derde punt van twijfel over de effectiviteit van deregulering
volgt uit een advies van het ATR dat gaat over de leerkosten van een regel, die vooral ver-
wijzen naar het gemak waarmee normadressaten de juiste naleving van een regel kunnen
leren.1095 Die leerkosten zijn laag bij een eenvoudige of een leerbare regel en (veel) hoger
bij een niet-leerbare of een zelfs ondoorgrondelijke regel. Vereenvoudiging van regels kan
in abstracto leiden tot minder onnodige regeldruk, maar bedacht moet worden dat naast
leerkosten daarbij ook de voor naleving benodigde denkinspanning enwilskrachtmeespe-
len.1096 Het advies van het ATR zet daarmee een kanttekening bij de veronderstelling dat
vereenvoudiging van regels bijdraagt aan minder onnodige regeldruk.

Net als deregulering wordt ook de inzet van horizonwetgeving door verschillende auteurs
vermeld als mogelijk instrument om onnodige regeldruk te verminderen.1097 Hoewel ook
Eijlander en Van Gestel dit sentiment in de literatuur herkennen, zien zij het verplicht
opnemen van een horizonbepaling in elk nieuw wetsvoorstel niet als een oplossing voor
het probleem regeldruk. In hun onderzoek waarschuwen zij dat de maatregel mogelijk
zijn doel voorbij kan schieten, doordat een verplichte evaluatie zelf regeldruk kan opleveren,
bijvoorbeeld als hiervoor proceduresworden ontworpen of een commissiewordt opgericht.
Daarnaast zien zij een risico op een averechts effect, doordat ook codificerende wetgeving
verplicht zou moeten worden herzien. Dat type wetgeving legt gebruiken en gewoonten
vast in regelgeving, waardoor het niet voor de hand ligt om deze na een relatief korte
periode te wijzigen.1098 ZowelDouglas enVan den Berg als Eijlander enVanGestel hebben
onderzocht of het inzetten van horizonwetgeving effectief kan zijn bij het verminderen
van onnodige regeldruk. De conclusie van beide publicaties is dat horizonwetgeving
mogelijkheden biedt voor de aanpak van regeldruk, maar dat empirische onderbouwing
van de effectiviteit van het instrument vooralsnog ontbreekt.1099 Buiten en Timmer stellen
dat horizonwetgeving kan rekenen op politiek draagvlak en kan zorgen voor een haalbare
en merkbare vermindering van regeldruk. Het instrument is volgens hen echter lastiger
uit te voeren en de meetbaarheid van de effectiviteit is volgens hen minder in vergelijking

1094 Ledoux & Waslander 2020, p. 18-22.
1095 Zie 2.2.7.
1096 Actal 2017.
1097 Ranchordas 2014, p. 334, Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 139-140, Van Ommeren 2012b, p. 163,

Bulut & Veerman, TvCR 2011, p. 303, Bulut & Veerman 2010, p. 48-49.
1098 Eijlander & Van Gestel 2006, p. 41-43, Veerman & Mulder 2010, p. 58.
1099 Eijlander & Van Gestel 2006, p. 7-8.
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met andere maatregelen. Horizonwetgeving kan daarom volgens hen het beste worden
ingezet bij tijdelijke problematiek.1100 Over de vraag of deze negatieve effecten van horizon-
wetgeving ook daadwerkelijk ontstaan, is geen empirisch onderzoek beschikbaar. Van
Ommeren waarschuwt niet zozeer voor een averechts effect, maar wijst erop dat de hero-
verweging niet automatisch zo hoeft uit te pakken dat de wet komt te vervallen. Ook het
laten voortbestaan van dewet kan daarvan een uitkomst zijn.1101 Bulut enVeerman hebben
kwantitatief onderzocht in hoeverre horizonbepalingen leiden tot een vermindering van
het aantal regels. Het merendeel van de door hen onderzochte wetten met een horizonbe-
paling werd verlengd.1102 Zij concluderen dat regeldruk door de inzet van een horizonbe-
paling vaak gelijk blijft, doordat hetmerendeel van dewettenwordt verlengd. Dit is volgens
hen in overeenstemming met internationale ervaring met horizonbepalingen.1103 Die
conclusie wordt ondersteund door het onderzoek van Ranchordás, waarin zij aandacht
besteedt aan Duits en Amerikaans onderzoek naar horizon- en experimenteerbepalingen
en laat zien dat slechts een klein aantal van de ingevoerdewetten zulke bepalingen bevat.1104

Voorts wijst zij erop dat de kwaliteit van de evaluaties soms tekortschiet en dat daarnaast
de resultaten onvoldoendewordenmeegewogen bij de beslissing over het eventuele vervolg
van de wet.1105 Veerman, De Kok en Clement noemen vergelijkbare tegenwerpingen over
de effectiviteit van horizonwetgevingen. Zij wijzen erop dat horizonwetgeving regeldruk
slechts in theorie kan beïnvloeden door de verplichte heroverweging die deze bepalingen
introduceren, terwijl er geen extra ruimte voor normadressaten wordt gecreëerd. Volgens
hen is het positieve effect op het aantal regels twijfelachtig, terwijl er wel een reële kans op
een toename van het aantal regels bestaat. Daarmee doelen ze aan de ene kant op het grote
aantal wetten met een horizonbepaling dat wordt verlengd. Aan de andere kant kan het
aantal wetten volgens hen toenemen doordat wetten gemakkelijker worden aangenomen.
De heroverweging is dan een argument om politieke tegenstanders over te halen om met
dewet in te stemmen.1106 Kortom, de positieve invloed van horizonwetgeving op onnodige
regeldruk wordt betwijfeld. Het automatisch verval of de verplichte heroverweging van de
desbetreffende wet heeft niet automatisch het gewenste effect, doordat de verlenging of
heroverweging een automatisme kan worden.

1100 Buiten & Timmer 2015, p. 56-57.
1101 Van Ommeren 2012b, p. 162-167.
1102 Bulut & Veerman 2010, p. 48.
1103 Bulut & Veerman, TvCR 2011, p. 304, Bulut & Veerman 2010, p. 55-56.
1104 Ranchordás 2014, p. 49-50, 316, 321.
1105 Ranchordás 2014, p. 63-564, 244-245.
1106 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 139-140.
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Hiervoor is al beschreven dat zowel evaluatiebepalingen als experimenteerwetgeving onder
tijdelijke wetgeving worden geschaard.1107 Klein Haarhuis beschrijft dat een evaluatie
conform de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek aandacht diende te besteden aan de
regeldruk die door de desbetreffende wet werd veroorzaakt.1108 Conform artikel 3 onder
e van de huidige regeling uit 2018 wordt in de evaluatie ‘waar relevant’ aandacht besteed
aan de effecten op regeldruk.1109 Zoals Van Ommeren beschrijft garandeert een evaluatie-
bepaling weliswaar dat een evaluatie plaatsvindt, maar niet hoe die gebeurt. Of de evaluatie
onnodige regeldruk beïnvloedt, is daardoor onzeker.1110 Een evaluatie zal niet automatisch
negatief uitpakken en leiden tot verval van de regelgeving. In dat geval wordt de beoogde
vermindering van het aantal regels niet gerealiseerd. Zowel Klein Haarhuis als Ranchordás
bespreken in dit verband dat er vooraf evaluatiecriteria zouden moeten worden vastge-
steld.1111 Waar die criteria op bestaand onderzoek gebaseerd zijn, oftewel evidence-based
zijn, komt dat hun effectiviteit en betrouwbaarheid ten goede. Naast deze beperking van
de effectiviteit, die ook door Klein Haarhuis wordt gesignaleerd, wijst Zijlstra op de kosten
die aan een evaluatie zijn verbonden. Die kunnen aanzienlijk zijn, of de evaluatie nu door
de Tweede Kamer of door externe onderzoekers wordt uitgevoerd. Tevens merkt hij op
dat evaluatie ook mogelijk is zonder dat een evaluatiebepaling in een wet is opgenomen.1112

Het opnemen van een evaluatiebepaling kan dus onnodige regeldruk beïnvloeden, doordat
een moment wordt gecreëerd waarop het nut en de effectiviteit van een wet wordt geëva-
lueerd. De grondigheid en effectiviteit van die evaluatie staan echter niet op voorhand vast.

Tot slot wordt van experimenten met wetgeving verwacht dat deze onnodige regeldruk
kunnen helpen verminderen. Ongeacht de precieze vorm van de wettekst waarvoor wordt
gekozen, of dat nu een experimenteerbepaling, experimenteerregeling of experimentenwet
is, bieden zulke bepalingen de mogelijkheid om met regelgeving te experimenteren. In de
context van dit onderzoek is vooral relevant hoe de overheid experimenteert met regelge-
ving.1113 Zulke experimenten zijn er veelal op gericht om te testen of bepaalde regelgeving
inderdaad maatwerk of innovatie tegenhoudt en onnodige regeldruk veroorzaakt.1114 Uit
de evaluatie van zulke experimenten, zoals regelluwe zones voor het bedrijfsleven of het
‘Experiment Regelluwe scholen’, verwacht Ranchordás meer duidelijkheid over de invloed
die het inzetten van experimenteerbepalingen tegen onnodige regeldruk heeft.1115 Er wordt

1107 Zie 4.2.1.
1108 Klein Haarhuis 2016, p. 53.
1109 Stcrt. 2018, 16632.
1110 Van Ommeren 2012b, p. 166.
1111 Klein Haarhuis 2016, p. 105-108, Ranchordás 2014, p. 295.
1112 Zijlstra 2012g, p. 560-561.
1113 Zie 4.2.1.
1114 Blesgraaf & Huisman, NTOR 2020/1, p. 6-7, Ranchordás 2017, p. 17, Van Ommeren 2012b, p. 166.
1115 Ranchordás 2018, p. 32-33.
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in het onderwijs veel en tegelijkertijd geëxperimenteerd. Onderwijsministers Van Engels-
hoven en Slob stuurden in oktober 2020 een overzicht van alle lopende experimenten naar
de TweedeKamer.1116 Uit dat overzicht blijkt dat er talloze langlopende experimenten zijn,
waarvan een groot deel pas de komende jaren wordt afgerond en geëvalueerd.1117 Bij veel
experimenten is de aanpak van regeldruk niet, of in ieder geval niet expliciet, een doelstel-
ling. Dit is bijvoorbeeld te zien in het ‘Experiment regelluwe scholen’, waar de centrale
hypothese was dat scholen door regelgeving werden belemmerd in het leveren van maat-
werk. Het doel van het experiment was echter niet vermindering van regeldruk, maar
verbetering van de kwaliteit of doelmatigheid van het onderwijs.1118 Uit de tussentijdse
evaluaties van dat experiment blijkt dat het verminderen van regeldruk niet expliciet
terugkomt in de experimenten. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door begripsverwar-
ring, want een van de doelstellingen die in de evaluaties wordt geïdentificeerd is het ver-
minderen van werkdruk.1119 In de eindevaluatie wordt gesteld dat het experiment niet
zozeer draaide om het verminderen van onnodige regeldruk. Deelnemers zijn zich meer
bewust geworden welke organisatie regeldruk veroorzaakt. Door die bewustwording kan
ruimte voor afwijking in externe regelgeving beter worden benut en wordt het aanpakken
van interne regeldruk vergemakkelijkt.1120 De onderzoekers noemen als belangrijkste
opbrengst van het ‘Experiment Regelluwe scholen’ niet zozeer een vermindering van
regeldruk, maar de toegenomen bewustwording bij scholen over de bestaande ruimte in
regelgeving.1121

4.2.4 Besluit

In deze paragraaf is de potentiële invloed van de instrumenten deregulering, horizonwet-
geving en tijdelijke wetgeving besproken. In deze afsluitende subparagraaf is het tot slot
de vraag of de instrumenten in deze categorie op basis van de voorgaande bespreking ook
geschikt zijn om te worden ingezet bij de aanpak van onnodige regeldruk. Vanwege de
eerdere ervaringen met deregulering lijkt dit instrument minder geschikt om opnieuw in
te zetten bij de aanpak van onnodige regeldruk. Er bestaat immers een risico dat het aantal
regels helemaal niet afneemt of dat er een verschuiving optreedt naar lagere regelgeving.
Het toevoegen van een horizonbepaling zou een geschikt instrument kunnen zijn. Concrete
empirische data over de werking van dit instrument en de invloed op onnodige regeldruk

1116 Kamerstukken II 2020/21, 35 570-VIII, nr. 86.
1117 Kamerstukken II 2020/21, 35 570-VIII, nr. 86, b1.
1118 Blesgraaf & Huisman, NTOR 2020/1, p. 7, Stb. 2015, 443, p. 2.
1119 Van der Vegt e.a. 2019, p. 32. Zie over de begripsverwarring 2.2.12.
1120 Van der Vegt e.a. 2020, p. 12.
1121 Van der Vegt e.a. 2020, p. 40-41.
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ontbreken echter nog grotendeels. Daardoor zou de inzet van dit instrument meer een
(theoretische) gok zijn dan een evidence-based maatregel. De vormen van tijdelijke regel-
geving (verval- en evaluatiebepalingen) zouden geschikt kunnen zijn om in te zetten als
instrument bij de aanpak van onnodige regeldruk. Daarvoor lijkt het wel van belang dat
in de evaluatie expliciet aandacht wordt besteed aan de gevolgen voor regeldruk. Zonder
zulke aandacht is van de instrumenten minder invloed op onnodige regeldruk te verwach-
ten. Tot slot lijken de verschillende experimenten met regelgeving geschikt om in te zetten
bij de aanpak van onnodige regeldruk. Hierbij geldt dezelfde kanttekening als bij de evalu-
atiebepalingen: voldoende expliciete aandacht voor de gevolgen voor regeldruk is essentieel.
Voor al deze instrumenten geldt dat het risico bestaat dat ze voornamelijk effect hebben
op factoren die te maken hebben met de wettekst zelf. In combinatie met andere instru-
menten kunnen ze mogelijk wel bijdragen aan een goede mix met instrumenten om
onnodige regeldruk aan te pakken.

��� ;IXKIZMRKWO[EPMXIMX

Een tweede groep instrumenten heeft temakenmet het bevorderen vanwetgevingskwaliteit.
Zoals in 5.3 naar voren zal komenwerd vanaf de nota ‘Zicht opWetgeving’ specifiek beleid
gevoerd dat was gericht op het verbeteren van de kwaliteit van wetgeving. Dit beleid heeft
zich inmiddels ontwikkeld tot een vast onderdeel van het wetgevingsproces, samengevoegd
in het IAK.1122 Op basis van dat kader wordt besloten of wordt overgegaan tot het opstellen
van nieuwe regelgeving of het aanpassen van bestaande regelgeving. Vervolgens kunnen
wetgevingsjuristen aan de slag. Daarbij besteden zij aandacht aan de ordening van en
onderlinge verbanden in wetteksten. Zijlstra noemt het systematiseren en harmoniseren
van wetgeving een van de centrale taken van een wetgevingsjurist.1123 Opvallend is dat
alleen Van Ommeren systematiseren en harmoniseren expliciet noemt als een instrument
dat tegen onnodige regeldruk kan worden ingezet.1124 Vanwege de invloed die door het
harmoniseren en systematiseren op de tekst van de regelgeving zelf kanworden uitgeoefend,
ligt het voor de hand deze technieken te bespreken als instrumenten die een onderdeel
kunnen vormen van de aanpak van onnodige regeldruk. Dat gebeurt in deze paragraaf.
Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan de toepassing van het IAK, het ordenen
van wetgeving en harmonisatie van wetgeving.

1122 Zie 2.2.4 en 5.6.3.
1123 Zijlstra 2012f, p. 512-532.
1124 Van Ommeren 2012b, p. 160.
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4.3.1 Wat houden de instrumenten in?

Toepassing van het IAK
Zowel voorafgaand aan als tijdens het wetgevingsproces is een rol weggelegd voor het
IAK.1125 VanOmmeren beschrijft dat dit instrument in Europees en internationaal verband
veelal met de term regulatory impact assessment (hierna ‘RIA’) wordt aangeduid, waarbij
de nadruk ligt op de kwantitatieve aspecten.1126 De OECD heeft in 2020 het IAK in
Nederland beoordeeld en duidt het IAK aan als ‘het Nederlandse RIA systeem’.1127 Het
IAK bevat zeven vragen die zien op de aanleiding voor regelgeving, de betrokken actoren,
het probleem dat regelgeving moet aanpakken, het doel van de regelgeving, de rechtvaar-
diging voor overheidsinterventie, de keuze voor het beste instrument en de gevolgen van
de inzet van regelgeving.1128 De optie om af te zien van het invoeren van regelgeving komt
terug in de vraag over de noodzaak voor overheidsinterventie en in de vraag of regelgeving
het beste instrument is omhet probleem aan te pakken.1129 Datzelfde geldt voor de verschil-
lende wetgevingstechnieken en alternatieven voor wetgeving die later aan de orde zullen
komen.1130 Het verbeteren van de kwaliteit van wetgeving kan worden gezien als een apart
instrument omonnodige regeldruk aan te pakken. Tegelijkertijd zijnmeerdere instrumenten
die in dit hoofdstuk aan de orde komen (mede) gericht op het verbeteren van de kwaliteit
van wetgeving. Het IAK is bedoeld om bij te dragen aan betere regelgeving en is in die zin
een instrument bij de aanpak van onnodige regeldruk. Dit is nog explicieter zichtbaar in
de regeldrukparagraaf die onderdeel uitmaakt van de memorie of nota van toelichting en
wordt opgesteld om de laatste vraag van het IAK te beantwoorden. Die vraag ziet op de
gevolgen van de nieuwe of gewijzigde regelgeving. De regeldrukparagraaf komt diverse
keren als onderwerp naar voren in de programma’s gericht op de aanpak van onnodige
regeldruk.1131 Sevat en Streefkerk schrijven dat de regeldrukparagraaf het volgende moet
bevatten:

‘- Identificeer en kwantificeer de verwachte regeldrukeffecten voor bedrijven,
burgers en professionals volgens demethodieken uit hetHandboekRegeldruk.

1125 Zie 2.2.4.
1126 Van Ommeren 2012b, p. 225-227. Zie over de ontwikkeling van de RIA ook Vester 2008 en Meuwese 2008,

Van Gestel & Hertogh 2006.
1127 OECD 2020, p. 6-12.
1128 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 360-362.
1129 Zie 4.7.
1130 Zie 4.4, 4.5, 4.6 en 4.7.
1131 Zie 4.6.3 en 5.9.3.
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- Beschrijf alle regeldrukeffecten (en de overige bedrijfseffecten) in een aparte
Regeldrukparagraaf in de memorie c.q. nota van toelichting van de wet- c.q.
regelgeving.’1132

Later in de handleiding over hetmeten van regeldruk schrijven zij dat naast de kwantitatieve
meting van regeldruk ook de kwalitatieve regeldruk uit de regeldrukparagraaf naar voren
moet komen.1133

Ordenen van wetgeving
Het ordenen van wetgeving speelt een grote rol in het wetgevingskwaliteitsbeleid. Het gaat
bij ordening om het invoeren van een algemene wet en het opnemen van ordeningsregels
tussen bestaande formele wetten, die bijdragen aan de onderlinge afstemming tussen regels
en het voorkomen van inconsistentie tussen verschillende regels.1134 Dat het ordenen van
wetgeving veelal niet expliciet wordt benoemd als instrument, kan ermee temaken hebben
dat het aanbrengen van die ordening integraal onderdeel uitmaakt van de taak van wetge-
vingsjuristen. In de literatuur gaat het niet zozeer over het ordenen van wetgeving, maar
over de ordenende functie van wetgeving.1135 Zijlstra bespreekt op diverse plaatsen de rol
en werkzaamheden van wetgevingsjuristen, maar besteedt daarbij niet apart aandacht aan
het ordenen vanwetgeving.Waar hij het voorkomen van herhaling inwetteksten bespreekt,
komt het belang van het ordenen van wetgeving wel naar voren.1136 Ook Veerman, De Kok
en Clement bespreken de ordening van wetgeving vooral zijdelings.1137 Volgens Van
Ommeren is het ordenen van bestaandewetgeving een ‘belangrijke techniek om regeldruk
(…) te reduceren’.1138 Hij signaleert verschillende voordelen van deze techniek, waarbij hij
opmerkt dat die voordelen vooral door juristen genoten worden. Zo kan het wetgevings-
bestand eenvoudiger en toegankelijker worden, waardoor de begrijpelijkheid toeneemt.
Dit betekent tevens dat systematische interpretatie van wetgeving wordt vergemakkelijkt.
Overigens merkt hij daarbij op dat de eenvoud afhankelijk is van de juridische kennis van
de persoon die de wetgeving probeert te begrijpen.1139 Het ordenen kan plaatsvinden bij
het opstellen van een wijzigingswet of nadat veranderingen zijn doorgevoerd. Daarbij is
het problematisch dat het Nederlandse systeem vrijwel geen formele ordeningsregels kent
– behalve de ongeschreven regel dat een bijzondere voor een algemene regel gaat – waarin

1132 Sevat & Streefkerk 2018, p. 5.
1133 Sevat & Streefkerk 2018, p. 8.
1134 Van Ommeren 2012a, p. 107.
1135 Zie 2.2.2.
1136 Zijlstra 2012f, p. 511-532 en Zijlstra 2012h, p. 565-583.
1137 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 368-374.
1138 Van Ommeren 2012b, p. 167.
1139 Zie 2.2.2 en 3.4.7.
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de onderlinge verhouding tussen formele wetten is geregeld, terwijl het volgens Van
Ommeren voor het verminderen van onnodige regeldruk wenselijk is dat zo min mogelijk
van algemene wetten wordt afgeweken. Daarbij wijst hij er overigens op dat een algemene
wet weliswaar geen hogere rangorde heeft dan een bijzondere wet, maar dat in de Aanwij-
zingenwel verschillende regels staan die temaken hebbenmet harmonisatie. Een voorbeeld
is de huidige aanwijzing 2.46, waaruit volgt dat alleen noodzakelijke afwijking van algemene
wetten is toegestaan en dat zulke afwijkingen in de Memorie van Toelichting moeten
worden gemotiveerd.1140

Harmonisatie van wetgeving
In feite is harmoniseren een manier om wetgeving te ordenen, maar het harmoniseren
van wetgeving gaat nog een stap verder. Bij harmoniseren gaat het om het aanpassen van
begrippen zodat bij een vergelijkbare betekenis steeds dezelfde term wordt gebruikt. Nolen
komt niet zozeer met een pleidooi voor een overkoepelende onderwijswet, maar wel voor
harmonisatie van de centrale onderwijsrechtelijke begrippen. Hij laat de onduidelijkheid
zien rondom begrippen als bevoegd gezag, bestuur en instandhouding en doet een herzie-
ningsvoorstel waarbij in alle onderwijssectoren dezelfde geharmoniseerde begrippen
zouden gelden.1141 Naast begrippen kunnen ook procedures en termijnen worden gehar-
moniseerd.1142 Harmonisatie is opgenomen in de Aanwijzingen voor de regelgeving, in
aanwijzing 2.45 tot en met 2.48. Aanwijzing 2.45 bevat het belang van het voornemen tot
harmonisatie, aanwijzing 2.46 het afwijken van algemene wetten, aanwijzing 2.47 de ter-
minologie en tot slot aanwijzing 2.48 de bekendmaking enmededeling van dewetgeving.1143

Harmoniseren kan zowel tussenwetgeving van verschillende beleidsterreinen plaatsvinden
als tussen nationale en supranationalewetgeving.1144 Als voorbeeld van een harmoniserende
en ordenendewet noemtVanOmmeren deAlgemenewet bestuursrecht. Daarnaast noemt
hij minder grootschalige harmoniserende wetten die een bepaald beleidsterrein of onder-
werp overkoepelen.1145 Zoontjens en Frissen hebben in 2005 harmonisatie van de onder-
wijswetgeving bepleit in de vorm van een overkoepelende onderwijswet en hiervoor een
voorstel geschreven.1146 Hieruit vloeide onder meer het conceptwetsvoorstel voort dat in
2016 in consultatie is geweest.1147 Nadat de Afdeling Advisering van de Raad van State

1140 Van Ommeren 2012b, p. 167-174.
1141 Nolen 2017, p. 139-141, 150-154, 189-193.
1142 Zijlstra 2012f, p. 512-513.
1143 Aanwijzing 2.45 t/m 2.48 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426).
1144 Zijlstra 2012f, p. 512-513 en Steyger 2012, p.602-604.
1145 Van Ommeren 2012b, p. 169-172, 174-176.

Als voorbeelden wijst Van Ommeren onder meer op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet
milieubeheer en de Waterwet, die sinds 2016 zijn gebundeld in de Omgevingswet (Stb. 2016, 156).

1146 Zoontjens & Frissen 2005.
1147 Internetconsultatie.nl, ‘algemenewet onderwijs’, wetgevingskalender.overheid.nl (KetenID :WGK006672).
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relatief kritisch over het voorstel oordeelde is het voorstel in 2018 aangepast en hernoemd,
waarbij het voorstel niet langer draait om een algemene harmonisatie van de onderwijssec-
toren maar om ‘het bundelen en moderniseren van de registerwetgeving met betrekking
tot onderwijsdeelnemers’.1148 De kritiek van de Afdeling Advisering van de Raad van State
zag ondermeer op de onmogelijkheid omverschillende onderwijssectoren in één overzich-
telijke wet samen te voegen, zonder alsnog aparte secties per onderwijssector te maken.
Dit wordt nog eens bevestigd in de parlementaire behandeling van de Wet voortgezet
onderwijs 2020, die vooral ziet op inhoudelijke wijzigingen van de WVO. De Minister
voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Slob, signaleerde in het verslag naar aan-
leiding van het advies dat wordt gewerkt aan een integrale wetgevingsagenda. Met die
agenda wil de regering wettelijke bepalingen verhelderen, zorgen voor een duidelijke en
toegankelijke indeling van de onderwijswetgeving en die wetgeving conform de Awb en
de Aanwijzingen voor de regelgeving aanpassen.1149 De Wet voortgezet onderwijs 2020 is
in oktober 2020 gepubliceerd in het Staatsblad en treedt naar verwachting per 1 augustus
2022 in werking.1150 De discussie over harmonisatie van de onderwijsrechtelijke thema-
en sectorwetgeving lijkt hiermee voorlopig nog voort te duren.

4.3.2 Welke factoren van onnodige regeldruk kunnen de instrumenten
beïnvloeden?

Nu de instrumenten van ordenen en harmoniseren van wetgeving zijn omschreven, is het
de vraag hoe deze instrumenten onnodige regeldruk kunnen beïnvloeden. Het gaat erom
hoe de instrumenten de categorieën van factoren (wet, context en persoon) kunnen beïn-
vloeden die bijdragen aan onnodige regeldruk. Voor beide instrumenten geldt dat deze
veranderingen in de wetgeving zelf betreffen: de bepalingen worden geordend en/of
geharmoniseerd. De factoren die hierdoor beïnvloedworden zullen hieronder gezamenlijk
per categorie worden besproken.

Factoren die met de wet zelf te maken hebben
Door het ordenen en harmoniseren vanwetgeving hoeft het aantal regels niet te veranderen,
maar dit kanwel. In eenmeer uniformwettenbestand kunnen dubbele bepalingenworden
geschrapt, waardoor het aantal regels afneemt. Een dergelijke verandering heeft tevens
een positieve invloed op de regeldichtheid.

1148 Kamerstukken II 2017/18, 34 878, nr. 4, p. 4-5.
1149 Kamerstukken II 2019/20, 35 297, nr. 4, p. 6-7.
1150 Stb. 2020, 379, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020.
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Daarnaast kan de kwaliteit van wetgeving worden beïnvloed. Zoals in 3.2.3 is besproken
vormen diverse aspecten van regelgeving samen de kwaliteit van wetgeving, waarbij het
gaat om de omvang, de algemene of bijzondere aard, het detailniveau, de begrijpelijkheid,
de afwezigheid van onderlinge tegenstrijdigheid en de mate van sturing van een regel.
Zowel Zijlstra als Van Ommeren en Veerman, De Kok en Clement wijzen erop dat unifor-
mering en harmonisatie kunnen zorgen voor een positieve invloed op de kwaliteit van het
regelbestand. Zij wijzen er wel op dat de beoordeling van de vraag of de kwaliteit en toe-
gankelijkheid toenemen, afhankelijk is van het gekozen perspectief. Waar een geharmoni-
seerd of geüniformeerdwettenbestand voor een jurist inderdaad toegankelijker en eenvou-
diger kan zijn, kan dit voor een normadressaat zonder juridische scholing anders zijn.1151

Datzelfde geldt voor de bruikbaarheid (duidelijkheid, eenduidigheid en consistentie van
normen, toepassing op specifieke situatie) en de werkbaarheid (probleemoplossend ver-
mogen en praktische uitvoerbaarheid) van de desbetreffende wet.1152 Verder zouden de
kosten die verband houden met de naleving af kunnen nemen, als dubbele verplichtingen
komen te vervallen, maar op die kosten is dit instrument niet specifiek gericht.

Factoren die met de context te maken hebben
Het ordenen en harmoniseren van wetgeving heeft een minder duidelijke invloed op fac-
toren die te maken hebben met de context waarin regels moeten worden nageleefd. De
doelmatigheid van wetgeving kan positief worden beïnvloed, in de zin dat procedures
helderder worden en als nuttiger worden ervaren door de normadressaten die ermee
(moeten)werken.1153 Tevens kanhet aantal onnodige procedures of dubbelewerkzaamheden
door uniformiteit worden verminderd, doordat deze bij de doorlichting van het systeem
opvallen. De ordening zelf kan leiden tot veranderingen in de wetgeving, doordat een
herschikking van wetten en wetsbepalingen plaatsvindt. Hoewel dit instrument ingezet
kan worden om onnodige regeldruk te verminderen, kunnen de door dit instrument ver-
oorzaakte veranderingen zelf juist bijdragen aan onnodige regeldruk. Omdat van de factor
veranderingen bekend is dat de frequentie enwijze van communicatie van belang zijn voor
de eventuele bijdrage aan onnodige regeldruk, is dat een aandachtspunt bij de inzet van
deze instrumenten.1154

Factoren die met de persoon te maken hebben
Tot slot kunnen een aantal factoren door ordenen en harmoniseren worden beïnvloed die
vooral te maken hebben met de persoon die een regel moet naleven. Zo is het de bedoeling

1151 Zijlstra 2012a, p. 42-43, Zijlstra 2012e, p. 385-389, Zijlstra 2012f, p. 512-513, Veerman, De Kok & Clement
2012, p. 185 -198.

1152 Zie ook 3.2.6 en 3.5.
1153 Zie 3.3.3.
1154 Zie 2.3.10.
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dat de inzet van deze instrumenten leidt tot een geordend, meer uniform en daardoor
eenvoudiger en overzichtelijker regelbestand. Als de normadressaat dit ook zo ervaart,
kan de tijd die nodig is voor naleving van de regels worden verminderd. Daarnaast is het
bijhouden van kennis over een eenvoudiger en overzichtelijker regelbestand gemakkelijker
en kunnen de eenvoud en het overzicht de houding van de normadressaat tegenover regels
positief beïnvloeden. Of de individu dit ook zo ervaart, wordt mede beïnvloed door de
vraag of hij met de verschillende regels te maken heeft. Als wetgeving uit verschillende
sectoren geharmoniseerd wordt, zal die wetgeving door de individu alleen positiever
worden ervaren als hij ook met die verschillende wetten te maken heeft.1155 Zoals door
diverse auteurs vanuit eenwetgevingstechnisch perspectief wordt benadrukt, kan geordende
of geharmoniseerde wetgeving ook juist minder toegankelijk en eenvoudig zijn voor
normadressaten zonder een juridische scholing. Zijlstra wijst er in dit verband op dat het
herhalen van bepalingen uit andere regelingen door aanwijzing 3.64 wordt afgeraden.1156

Als elke regel maar één keer voorkomt, is het doorgronden van het systeem van wetgeving
noodzakelijk voor het behouden van voldoende overzicht.1157 In de sectorwetgeving komen
verwijzingen veel voor, bijvoorbeeld bij de begripsbepalingen in artikel 1 WPO, waarin
wordt verwezen naar de themawetgeving over toezicht of medezeggenschap om herhaling
van de definities te voorkomen. Een ander voorbeeld is dat de in artikel 1 WPO geïntrodu-
ceerde begrippen, zoals het bevoegd gezag, vervolgens zonder verwijzing terugkomen in
latere bepalingen. Daarmee wordt herhaling van de definitie voorkomen, maar het vereist
wel dat de gebruiker het artikel met begripsbepalingen zonder verwijzing weet te vinden.

Bruikbaarheid
Vervolgens is het de vraag hoe de inzet van het IAK, het systematiseren en ordenen van
regelgeving en het harmoniseren van regelgeving de centrale factor bruikbaarheid kunnen
beïnvloeden.1158 Zowel de inzet van het IAK als het systematiseren en ordenen van regelge-
ving kan bijdragen aan eenduidelijker en eenduidiger regelbestand,waardoor de regelgeving
beter bruikbaar wordt. Datzelfde geldt voor het harmoniseren van regelgeving, omdat dit
instrument ervoor zorgt dat gelijke terminologie wordt gebruikt. Bij de inzet van deze
instrumenten geldt de eerder gemaakte kanttekening dat het de vraag is voor wie die toe-
genomen duidelijkheid geldt: voor alle maatschappelijke actoren of vooral voor een speci-
fieke groep.1159 Omdat de inhoud van de regelgeving door de inzet van deze instrumenten
niet hoeft te veranderen, is het niet waarschijnlijk dat de regelgeving beter toepasbaar
wordt in praktijksituaties. Er worden bijvoorbeeld geen specifieke regels of uitzonderingen

1155 Zie 3.4.7.
1156 Zijlstra 2012f, p. 516-518.
1157 Van Ommeren 2012b, p. 167, Zijlstra 2012f, p. 512-513.
1158 Zie 3.2.4 en 3.5.
1159 Zie 4.3.1.
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toegevoegd die de toepassing van de regelgeving veranderen. De bruikbaarheid van de
regelgeving in een specifieke context zal door de systematisering en harmonisering dan
ook niet worden beïnvloed. Tot slot kan de bruikbaarheid van regelgeving voor een individu
toenemen. Beide instrumenten dragen bij aan duidelijkere regelgeving, waardoor deze
gemakkelijker kan worden toegepast op een specifieke situatie. Kortom, de instrumenten
in deze categorie kunnen een beperkte positieve invloed opde bruikbaarheid van regelgeving
hebben.

4.3.3 Wat is bekend over de effectiviteit van het instrument?

Over de effectiviteit van de toepassing van het IAK en de inzet van het ordenen en harmo-
niseren vanwetgeving als instrumenten omonnodige regeldruk aan te pakken, zijn weinig
empirische data beschikbaar. De Jong en Zijlstra onderzochten de toepassing van het IAK
in een rechtsvergelijkende studie in 2009. Daar wijzen zij erop dat in het IAK sterk de
nadruk ligt op het kwantificeren van de effecten die het beleid zal hebben. Tevens bekriti-
seren zij het moment waarop de afweging van alternatieven plaatsvindt, volgens hen zou
die afweging beter kunnen plaatsvinden als de effecten, waaronder niet alleen de eco-
nomische effecten zouden moeten vallen, duidelijk zijn. De Jong en Zijlstra constateren
in het algemeen vijf kwaliteitsproblemen vanRIA’s. Ten eerste is hetmoment van uitvoeren
vaak te vroeg in het wetgevingsproces. Ten tweede is er onvoldoende aandacht voor het
overwegen van alternatieven. Het derde kritiekpunt is dat de gevolgen van wetgeving nog
onvoldoende worden gekwantificeerd. Die kritiek is tegenwoordig deels opgelost doordat
het standaard kosten model (SKM) is uitgebreid. Een vierde kritiekpunt is dat de nadruk
voornamelijk ligt op de economische gevolgen van regelgeving. De auteurs merken dit
aan als een sterke bias, die ervoor zorgt dat andere gevolgen onderbelicht blijven. Tot slot
ontbreekt het aan wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van RIA’s.1160 De
kritiek vanDe Jong en Zijlstra is in 2021 nog actueel, zoals blijkt uit de kritische beoordeling
van het Nederlandse beleid door de OECD in 2020. In het rapport benadrukt de OECD
dat de meeste aandacht uitgaat naar de effecten van regelgeving voor bedrijven, waarbij
er onvoldoende aandacht is voor de bredere maatschappelijke effecten. Daarnaast wordt
aandacht voor alternatieve instrumenten nog onvoldoende gestimuleerd. Er is onvoldoende
ruimte om alternatieven te benutten doordat de politieke keuzes al deels vastliggen door
de afspraken die in een regeerakkoord worden gemaakt. Daarnaast wijst de OECD erop
dat het IAK sinds de invoering in 2011 steeds complexer is geworden, wat de kracht van

1160 De Jong & Zijlstra 2009, p. 208-214.
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het instrument ondermijnt. Datzelfde geldt voor het ontbrekende systematisch evaluatie-
proces.1161

Het empirische tekort ten aanzien van ordening en harmoniseringwordtmede veroorzaakt
doordat deze instrumenten weliswaar worden toegepast, maar veelal niet als losstaand
instrumentworden benoemd.VanOmmerennoemt de invoering vandeAwb als voorbeeld
van een grootschalige harmonisatie, waarbij een uniformering van terminologie is gereali-
seerd die volgens hem onnodige regeldruk heeft verminderd.1162 In eerdergenoemd advies
over de Algemene onderwijswet wijst de Afdeling Advisering van de Raad van State op de
bijdrage die harmonisatie van begrippen en terminologie in de onderwijsrechtelijke wet-
geving (sector- en themawetten) aan de toegankelijkheid en eenheid van die wetten kan
leveren. Dat de Afdeling geen voorstander is van een algemene wet, heeft te maken met
de bestaande verschillen tussen de onderwijssectoren. Door deze verschillenwordt harmo-
nisering bemoeilijkt.1163 Ondanks dat de precieze impact op onnodige regeldrukmomenteel
nog onduidelijk is, wordt in de literatuur van de ordening en harmonisering vanwetgeving
een positief effect verwacht.

4.3.4 Besluit

Ordenen, systematiseren en harmoniseren van wetgeving zijn wetgevingstechnieken die
expliciet in deAanwijzingen voor de regelgeving terugkomen. In hoeverre deze instrumen-
ten invloed kunnen uitoefenen op factoren van onnodige regeldruk volgt vooralsnog niet
uit empirische data. Van Ommeren en Zijlstra bespreken deze instrumenten wel als een
wetgevingstechniek die als instrument tegen (onnodige) regeldruk gebruikt zou kunnen
worden. De instrumenten kunnen verschillende aspecten van de kwaliteit van wetgeving
beïnvloeden, waarbij in de literatuur serieuze kanttekeningen worden geplaatst bij de
algemeenheid van die effecten. Die positieve effecten zouden vooral terecht kunnen komen
bij juridisch geschoolde burgers. Indien die aanname juist is, zou dat betekenen dat de
invloed van deze instrumenten slechts voor een beperkte groep geldt. Normadressaten in
het onderwijs, veelal zonder juridische opleiding, zouden dan niet tot de invloedssfeer van
die instrumenten horen. Daaruit volgt dat harmonisatie en ordening minder geschikt zijn
om de onnodige regeldruk die wordt ervaren door normadressaten in het onderwijs aan
te pakken. Tot slot geldt voor de instrumenten systematiseren en harmoniseren dat zij
onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van wetgevingsjuristen. Dat is een voordeel,
voor zover dat betekent dat de instrumenten al grotendeels ingezet worden zonder dat ze

1161 OECD 2020, p. 6-12.
1162 Van Ommeren 2012b, p. 167-176.
1163 Kamerstukken II 2017/18, 34 878, nr. 4, p. 2-4.
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specifiek onderdeel zijn van het beleid gericht op vermindering van onnodige regeldruk.
Anderzijds volgt hieruit ook dat de invloed van deze instrumenten op onnodige regeldruk
waarschijnlijk beperkt is, doordat hun inzet niet of onvoldoende specifiek gericht is op de
aanpak van onnodige regeldruk. Tot slot vormt de invloed van regelgeving op onnodige
regeldruk een onderdeel van het IAK. Het IAK wordt gebruikt bij alle nieuwe regelgeving
en kan daardoor een geschikt onderdeel vormen van beleid gericht op vermindering van
onnodige regeldruk. Tegelijkertijd lijkt de invloed op onnodige regeldruk in de praktijk
beperkt doordat het risico bestaat op het simpelweg afvinken van dit onderdeel. Hun
beperkte effect maakt de instrumenten minder geschikt als onderdeel van de mix met
instrumenten die worden ingezet bij de aanpak van onnodige regeldruk.

��� 3TIR RSVQIR� ^SVKTPMGLXIR IR HSIPZSSVWGLVMJXIR

In deze paragraaf gaat het om wetgevingsinstrumenten die meer ruimte laten aan
normadressaten om zelf invulling te geven aan de geldende normen en hun naleving
daarvan. De omschrijvingen van deze instrumenten in de literatuur verwijzen regelmatig
naar elkaar en lopen deels in elkaar over. Globaal kunnen er drie typen instrumenten
worden onderscheiden, namelijk open normen, zorgplichten en het vervangen van mid-
delvoorschriften door doelvoorschriften.

4.4.1 Wat houden de instrumenten in?

Open normen
In het rijksbrede beleidsprogramma ‘Bruikbare Rechtsorde’ uit 2004werden open normen
al genoemd als instrument tegen (onnodige) regeldruk.1164 De programmabrief bevat niet
de term ‘open norm’ maar ‘abstracte norm’ en geeft hiervan verder geen definitie. Wel
wordt in de programmabrief uitgewerkt dat abstracte normen verband houden met een
andere vorm van wetgeving: ‘De wetgeving moet het in bepaalde gevallen kunnen doen
met abstracte normen die door uitvoerders worden toegepast in een permanente open
communicatiemet het veld.’1165 Daarmeewordt bedoeld dat invulling van abstracte normen
soms niet door de overheid moet plaatsvinden, maar de uitkomst kan zijn van overleg
tussen actoren die de wetgeving uitvoeren en toezichthouders.1166 Een voorbeeld van die
wisselwerkingwordt gegeven doorDorbeck-Jung,OudeVrielink-VanHeffen enReussing,
die beschrijven dat het van belang is dat sectororganisaties feedback geven aan toezicht-

1164 Zie hierover 5.5.
1165 Kamerstukken II, 2003/04, 29 279, nr. 9, p. 12.
1166 Kamerstukken II, 2003/04, 29 279, nr. 9, p. 12-13.
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houdende instanties, terwijl die toezichthouders tevens feedback moeten geven op de
informatie die ten behoeve van het toezicht aangeleverd wordt door normadressaten.1167

Die onderzoekers hebben in het kader van het programma ‘Bruikbare Rechtsorde’ de
(onnodige) regeldruk onderzocht die door open normen wordt veroorzaakt, waarbij hun
veronderstellingwas dat open normen totminder (onnodige) regeldruk leiden dan gesloten
normen. Zij definiëren een open norm als volgt:

‘Een open norm bevat een globaal geformuleerde doelstelling of globaal gefor-
muleerde gedragsvoorschriften die de normadressaten ruimte laten om zelf te
bepalen opwelkewijze het doel wordt gerealiseerd of aan de gedragsvoorschrif-
ten wordt voldaan.’1168

Als voorbeeld van een open norm wijzen zij op art. 1.18, derde lid, Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna ‘WHW’), waar een bepaling over het
accreditatiestelsel in het hoger onderwijs is te vinden.1169 Hetzelfde voorbeeld wordt aan-
gehaald door Paijmans, die tevens wijst op de artikelen 10 WPO, 23a WVO en 19 Wec.1170

Deze zorgplichtbepalingen bevatten allemaal de open norm dat het bevoegd gezag zorg
moet dragen voor de kwaliteit van het onderwijs dat gegeven wordt, zoals verwoordt in
artikel 10 WPO:

‘Het bevoegd gezag draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op de school.
Onder zorg dragen voor de kwaliteit van het onderwijs wordt in elk geval ver-
staan het naleven van de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften en
het uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg, bedoeld in artikel 12, vierde
lid.’

Van Ommeren bespreekt dat het bij open normen gaat om het vergroten van de ruimte
voor normadressaten en dat de onderliggende veronderstelling is dat hiermee onnodige
regeldruk kan worden verminderd. Die ruimte bestaat uit de mogelijkheid voor
normadressaten om zelf beslissingen te nemen over de naleving en invulling van de open
norm. De centrale term in zijn bespreking is niet open norm, maar ‘beginselgeleide wetge-
ving’. Bij zulke wetgeving maakt de wetgever onderscheid tussen rechtsbeginselen en
rechtsregels. Of, en de mate waarin, een rechtsbeginsel van toepassing is kan steeds per
situatie verschillen, terwijl een rechtsregel altijd op de bepaalde situatie van toepassing is.

1167 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 55-57.
1168 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 18.
1169 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 18.
1170 Paijmans 2013, p. 398.
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Rechtsbeginselen die in wetgeving zijn opgenomen, worden volgens Van Ommeren aan-
geduid als open normen. Hoewel het onderscheid tussen rechtsbeginselen en rechtsregels
niet scherp is, kunnen rechtsbeginselen onnodige regeldruk helpen voorkomen, doordat
de verantwoordelijkheid voor de toepassing van het rechtsbeginsel bij de normadressaat
ligt.1171 Bij rechtsregels heeft de overheid die verantwoordelijkheid en heeft de wetgever
de gewenste wijze van naleving al ingevuld in de desbetreffende bepaling.1172

De benodigde invulling van een open norm door de normadressaten zelf, bijvoorbeeld
door eigen interpretatie of door de kwestie aan de rechter voor te leggen, komt op verschil-
lende plaatsen in de literatuur terug.1173 Zo heeft Rustenburg het gebruik van open normen
in het belastingrecht onderzocht en signaleert hij dat in de algemene literatuur een grote
begripsverwarring heerst over het concept open normen.1174 Daarover schrijft hij:

‘De wetgever kan een open norm beschouwen als een door de rechter in te
vullen norm, de rechtspraktijk kan de toepassing van opennormenbeleidsmatig
propageren – bijvoorbeeld vermindering regeldruk – of hiertegen ageren – bij-
voorbeeld vanwege proceskosten en rechtsonzekerheid, de wetenschapper kan
open en vage normen naar believen benoemen en verwisselen, en de rechter
kan in zijn uitspraak vanwege het willekeurig gebruik van open normen hieraan
niet refereren, en kan – zelfs moet – ongeacht de soort norm recht spreken.’1175

Hoewel het onderzoek vanRustenburg verder niet over de aanpak van onnodige regeldruk
gaat, wijst hij hiermeewel op een verband tussen open normen en de aanpak van onnodige
regeldruk.1176

Zorgplichten
Net als opennormen zijn zorgplichten in het programma ‘Bruikbare Rechtsorde’ in verband
gebracht met de aanpak van (onnodige) regeldruk. Als het in de literatuur gaat over de
definitie van zorgplichten, wordt regelmatig verwezen naar de programmabrief en een

1171 Ter illustratie van het begrip rechtsbeginsel noemt Van Ommeren het verbod op gevaarzetting of hinder
in het verkeer (artikel 5 Wegenverkeerswet 1994).

1172 Van Ommeren 2012b, p. 176-181, onder verwijzing naar WRR 2002.
1173 Zie hierover ook Paijmans 2013, p. 139, 237-238, Veerman,DeKok&Clement 2012, p. 204, OudeVrielink-

Van Heffen & Dorbeck-Jung, RdW themanummer 2006, p. 53-55, Westerman, NJB 2006/3, p. 133.
1174 Rustenburg 2020, p. 1, 23-33.
1175 Rustenburg 2020, p. 2.
1176 Zie verder hoofdstuk 5.
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rapport dat in het kader van dat programma werd opgesteld.1177 In die beleidsstukken
wordt een zorgplicht als volgt gedefinieerd:

‘Onder een zorgplicht wordt in dit rapport een gedragsnorm verstaan:
1. die zich niet uitsluitend tot de overheid richt,
2. die verplicht tot het betrachten van zorg voor een bepaald, door dewetgever

geformuleerd belang,
3. die zodanig algemeen geformuleerd is dat de normadressaat meerdere, zelf

te kiezen, rechtmatige gedragsalternatieven openstaan, en
4. waarvan het de bedoeling is deze langs publiekrechtelijke weg te handha-

ven.’1178

Nolen past deze definitie toe op het onderwijs. De eerdergenoemde term beginselgeleide
wetgeving komt terug in de omschrijving die hij van een zorgplicht geeft, ook beginselge-
leide normen vallen volgens hem onder de omschrijving van een zorgplicht. In zijn
onderzoek vat hij een (onderwijsrechtelijke) zorgplicht als volgt op:

‘Dewettelijke zorgplicht richt zich tot de onderwijsorganisatie (normadressaat)
om een bepaalde juridische gedragsnorm na te leven (belang) en drukt uit dat
van de bestuurders wordt verwacht dat zij de bijbehorende zorg betrachten
(handelen).’1179

Deze omschrijving laat volgens Nolen zien dat het gaat om een deugdelijkheidseis en
bekostigingsvoorwaarde.1180 Deze termen waren eerst verbonden met het openbaar- en
bijzonder onderwijs, maar worden tegenwoordig regelmatig als synoniem gehanteerd en
verwijzen naar de verplichting van scholen om te handelen conformhet aangegeven belang
of voorschrift van OCW.1181 Zoontjens bespreekt een aantal voorbeelden van onderwijs-
rechtelijke zorgplichten, waaronder het eerdergenoemde artikel 10 WPO over het geven
van goed onderwijs.1182 Een ander voorbeeld is de zorgplicht van het bevoegd gezag om te
zorgen voor goed bestuur van de school, zoals die onder meer volgt uit artikel 17a, eerste
lid, WPO:

1177 Zoontjens 2019, p. 259-260, Nolen 2017, p. 203-204, Van Ommeren 2012b, p. 181, Timmer 2011, p. 30,
Eijlander 2007, p. 45-46, Westerman, Themanummer RdW 2007, p. 34-35.

1178 Kamerstukken II 2003/04, 29279, nr. 9, p. 19, Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 14, b1, p. 6.
1179 Nolen 2017, p. 204.
1180 Nolen 2017, p. 205-206.
1181 Nolen 2017, p. 198-200.
1182 Dat artikel is hiervoor al aangehaald als voorbeeld van een open norm. Om verwarring te voorkomen is

een ander voorbeeld gebruikt.
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‘Het bevoegd gezag draagt mede in verband met de verplichting, bedoeld in
artikel 10, zorg voor een goed bestuurde school met een scheiding tussen de
functies van bestuur en het toezicht daarop en met een rechtmatig bestuur en
beheer.’1183

Doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften
Naast het gebruik van open normen en zorgplichten wordt in de literatuur voorgesteld
ommiddelvoorschriften te vervangen door doelvoorschriften.1184 Waar een doelvoorschrift
uitsluitend een bepaald doel vastlegt, legt een middelvoorschrift vast hoe dat doel moet
worden bereikt.1185 Ook voor doelvoorschriften geldt dat ze zich niet scherp van open
normen en zorgplichten laten onderscheiden. Ter illustratie van een doelvoorschrift wordt
regelmatig gewezen op artikel 3, eerste lid, onderdeel a van deArbeidsomstandighedenwet:

‘tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd organiseert de werkgever de
arbeid zodanig dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en
de gezondheid van de werknemer’

Het doel dat met deze doelbepaling wordt beoogd, is het creëren van een veilige werkom-
geving door dewerkgever. In de literatuur wordenweinig bepalingen expliciet aangewezen
als een middelvoorschrift. In ’t Hout noemt het voorbeeld van artikel 2.10, eerste lid, van
het Bouwbesluit 2012, waarin is bepaald dat een deur tenminste een half uur brandwerend
moet zijn.1186 Het doel van die bepaling is het bouwen van een veilig gebouw, maar de
bepaling bepaalt specifiek wanneer deuren veilig worden geacht op het gebied van brand-
veiligheid.

Verschillende auteurs wijzen erop dat het algemeen kabinetsbeleid is om de voorkeur te
geven aan doelvoorschriften boven middelvoorschriften, omdat doelvoorschriften meer
ruimte laten voormaatschappelijke actoren.1187 Timmer bespreekt dat in een doelvoorschrift
wordt verwezen naar een bepaald doel dat door de normadressaat moet worden bereikt.
Het gaat bij een doelvoorschrift dus niet om een beleidsdoel dat de wetgever met die regel
heeft. Verder noemt hij verschillende argumenten voor het gebruik van doelvoorschriften.
Zo is de regelgeving meer flexibel, doordat alleen het doel vastligt. Innovatie die betrekking
heeft op dewijze waarop het doel wordt bereikt wordtmet doelvoorschriften vergemakke-
lijkt. Doordat alleen het doel vastligt, verschuift de verantwoordelijkheid voor het bereiken

1183 Zoontjens 2019, p. 259-261.
1184 Van Ommeren 2012b, p. 185, SER 2005, p. 12, Van Gestel, NJB 2004 (34) 4, p. 1789, Veerman 2004, p. 33.
1185 Van Ommeren 2012b, p. 185, Timmer 2011, p. 1-2, Westerman 2008, p. 55.
1186 In ’t Hout, RegelMaat 2019 (34) 6, p. 448-458, Stb. 2011, 416.
1187 Van Ommeren 2012b, p. 186, Westerman, NJB 2006/3, p. 133, Veerman 2004, p. 33.
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van het doel naar de normadressaat, wat een groter beroep doet op zijn professionaliteit
en handelingsvermogen.1188 Die flexibiliteit en toegenomen handelingsvermogen worden
tevens door andere auteurs benoemd als voordelen van doelvoorschriften.1189

Onderscheid tussen de verschillende instrumenten
Zoals uit deze beschrijvingen en voorbeelden blijkt is een scherp onderscheid tussen open
normen, zorgplichten en doelvoorschriften lastig te maken. Een veelvuldig aangehaald
voorbeeld is artikel 8 WPO, waarin is opgenomen dat scholen moeten zorgen voor een
ononderbroken leerproces van de leerlingen. Dit voorbeeld wordt zowel een voorbeeld
van een doelvoorschrift, zorgplicht en een open norm genoemd.1190

Verschillende auteurs wijzen erop dat het onderscheid tussen zorgplichten en doelvoor-
schriften niet scherp temaken is.1191 Westerman noemt een zorgplicht een bijzondere vorm
van een doelvoorschrift. Bijzonder is volgensWesterman vooral het doel waarop zorgplich-
ten zijn gericht:

‘Zij roepen op om een bepaald nastrevenswaardig doel te bevorderen (bijvoor-
beeld gelijke kansen tussen gehandicapte en niet gehandicapte werknemers)
of om iets zorgvuldig, veilig of verantwoord te verrichten.’1192

Zorgplichten zijn dan (globaal) te onderscheiden van doelvoorschriften door een beoorde-
ling van het doel dat ermee wordt nagestreefd.1193 Timmer sluit bij die definitie van Wes-
terman aan.1194 Hij legt uit dat het onderscheid afhankelijk is van het gekozen perspectief
en abstractieniveau. In zijn onderzoek plaatst hij zowel bepalingen met een afgebakend
doel als bepalingenmet eenmeer abstract doel onder doelvoorschriften.1195 VanOmmeren
verwoordt het zo dat het gaat omeen gradueel onderscheid.Het verschil tussen zorgplichten
en doelvoorschriften is volgens hem dat een zorgplicht is gericht op een bepaald belang,
terwijl een doelvoorschrift op een bepaald resultaat is gericht.1196

Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen en Reussing vatten het onderscheid tussen een
opennormen een zorgplicht zo op, dat een zorgplicht een expliciet geformuleerdewettelijke

1188 Timmer 2011, p. 21-24.
1189 Van Ommeren 2012b, p. 185-186.
1190 Timmer 2011, p. 158.
1191 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 284-285.
1192 Westerman, NJB 2006/3, p. 134.
1193 Westerman, NJB 2006/3.
1194 Timmer, RegelMaat 2013(28) 6, p. 354-366, Timmer 2011, p. 10-11.
1195 Timmer 2011, p. 20-21.
1196 Van Ommeren 2012b, p. 186.
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verplichting inhoudt, terwijl een open norm in tegenstelling tot een gesloten norm meer
ruimte biedt aan de normadressaten.1197 En Paijmans duidt de zorgplicht van scholen om
te zorgen voor een veilige leeromgeving, aan als een open norm.1198 Uit deze voorbeelden
volgt al dat een scherp onderscheid tussen de verschillende instrumenten in deze paragraaf
lastig te maken is, nu artikel 10 WPO wordt aangehaald als voorbeeld van zowel een open
norm als van een zorgplicht.

Ondanks dat hetmaken van een scherp onderscheid complex is, en nieuwe omschrijvingen
de overlap niet oplossen, is het van belang om aan te geven welke omschrijvingen in dit
onderzoek worden aangehouden. Onder een open norm wordt een globale norm of
voorschrift verstaan, die door de normadressaten nader moet worden ingevuld. Een
zorgplicht is een (open) norm die is gericht op een bepaald belang dat de normadressaten
moeten beschermen. Tot slot is een doelvoorschrift een normdie een bepaald doel vastlegt,
in plaats van de middelen die ingezet moeten worden.

4.4.2 Welke factoren van onnodige regeldruk kunnen de instrumenten
beïnvloeden?

In deze paragraaf is het de vraag hoe deze instrumenten de categorieën van factoren (wet,
context en persoon) kunnen beïnvloeden die bijdragen aan onnodige regeldruk. Nu in de
vorige paragraaf al is besproken dat de instrumenten lastig te scheiden zijn, zullen de fac-
toren die door de inzet van deze instrumenten beïnvloed kunnenworden hier gezamenlijk
worden besproken.

Factoren die met de wet zelf te maken hebben
Door de keuze voor een open norm, zorgplicht of doelvoorschrift kan het totale aantal
bepalingen veranderen. In de situatie waarin bestaande bepalingen worden vervangen,
kan dit aantal afnemen, doordat de wetgever niet langer zorgt voor invulling van de norm
in aparte bepalingen en uitzonderingen niet langer in dewet te hoevenworden opgenomen.
In plaats daarvan krijgt de normadressaat de ruimte om de uitwerking en afweging van
de naleving van de norm voortaan zelf in te vullen.1199 Een toename van het aantal regels
is ook mogelijk: regelmatig geschiedt de invulling van bijvoorbeeld een open norm alsnog
op een ander regelniveau, door de branche, een individuele instelling of een toezichthouder.
Het gaat dan om een verschuiving in plaats van een vermindering van het aantal regels.
Als sprake is van een afname van het aantal regels, ligt het voor de hand dat die afname

1197 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 173-177.
1198 Paijmans 2013, p. 3-5.
1199 Van Ommeren 2012b, p. 178-179.
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tevens een positieve invloed heeft op de regeldichtheid. Daarnaast kunnen verschillende
aspecten van de kwaliteit van de wet positief beïnvloed worden.1200 Zo is bij de inzet van
deze instrumenten een lager detailniveau vanwetgeving nodig, is demate van sturing door
de overheid lager en is de vrijheidsbeperking kleiner. Werkbaarheid heeft te maken met
de mate waarin een regel een specifiek probleem oplost of praktisch uitvoerbaar blijkt.
Deze aspecten zijn bij deze instrumenten juist meer afhankelijk van de normadressaat dan
van de overheid, waardoor niet van tevoren duidelijk is of een hogerewerkbaarheid ontstaat.
Datzelfde geldt voor de kosten die aan naleving van de regel verbonden zijn. Doordat de
normadressaten de naleving (meer) zelf invullen, bepalen zij zelf in grotere mate de kosten
die aan naleving verbonden zijn. Uit het onderzoek van Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-
VanHeffen en Reussing volgt echter dat de initiële kosten hoger kunnen zijn en vervolgens
na verloop van tijd weer kunnen afnemen.1201

Factoren die met de context te maken hebben
Naast factoren die met de wettekst zelf te maken hebben, kan de keuze voor een open
norm, zorgplicht of doelvoorschrift factoren beïnvloeden die met de sector te maken
hebben. Sectororganisaties kunnen een rol spelen bij de invulling van open normen en
het voldoen aan zorgplichten en doelvoorschriften. Bijvoorbeeld door deze aan hun leden
uit te leggen en ondersteuning te bieden bij de uitvoering ervan. Op die manier kunnen
sectororganisaties onnodige regeldruk helpen te verminderen, maar een omgekeerd effect
is ookmogelijk. Als de sectororganisatie de bepalingen te concreet of te gedetailleerd invult,
kan dit juist bijdragen aan onnodige regeldruk.1202 In dat geval gaat het om interne regeldruk
in plaats van externe regeldruk, met andere woorden: er is sprake van een verschuiving.1203

Er kan tevens een invloed op onnodige regeldruk uitgaan van de geschillencommissies,
die de open norm door uitspraken of oordelen invullen. Dat betreft waarschijnlijk een
negatieve invloed. De ruimte voor normadressaten wordt beperkt, althans die beperking
kanworden gevoeld, doordat de invulling die de normadressaten gevenwordt gecontroleerd
in een eventuele procedure bij de geschillencommissie.1204 Tevens kan de doelmatigheid
van de wet worden beïnvloed. Het nut en de helderheid van de procedures kan enerzijds
worden vergroot en onnodige werkzaamheden kunnen worden verminderd, doordat de
normadressaten meer ruimte krijgen om de uitvoering zelf in te vullen. Anderzijds is ook
een negatieve invloed voorstelbaar, juist doordat een nadere invulling nog noodzakelijk
is. De helderheid van de procedures kan afnemen, doordat de overheidminder duidelijkheid

1200 Zie 3.2.3.
1201 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 59-60.
1202 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 12, 14, 29-30.
1203 Zie 2.2.12.
1204 Zie 2.3.11.
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biedt.1205 Die verminderde duidelijkheid kan een roep om meer duidelijkheid veroorzaken,
die zich bijvoorbeeld kan uiten in de vraag om meer regelgeving. Dit fenomeen is eerder
aangeduid als de regelreflex.1206 Door te kiezen voor instrumenten diemeer ruimte bieden,
kan daarnaast het aantal noodzakelijke veranderingen afnemen, omdat een beleidsveran-
deringmogelijk is binnen de bestaande bepaling en geenwetswijzigingmeer vereist. Voorts
kan het ervaren eigenaarschap en demate van draagvlak bij de normadressaten toenemen,
doordat zij meer invloed hebben op de invulling van de bepalingen. Dit is afhankelijk van
de manier waarop de normadressaten de ruimte ervaren, bijvoorbeeld of zij zelf de bepa-
lingen kunnen invullen of dat andere actoren dat voor hen doen. Een voorbeeld van een
dergelijke verschuiving is te zien bij de coronamaatregelen in het onderwijs. Over de her-
opening van het po begin 2021 publiceerde OCW een zogenoemd servicedocument.1207

Dat servicedocument bood ruimte voor maatwerk voor de scholen.1208 Ter invulling van
die ruimtemaakte de PO-Raad een protocol om schoolleiders bij de invulling te ondersteu-
nen.1209 De geboden ruimtewordt daarmee (deels) door andere actoren ingevuld.Overigens
voorkwamzowel de geboden ruimte als het protocol niet dat diverse leraren en schoolleiders
in de media verschenen om OCW op te roepen om meer duidelijkheid te bieden.1210

Factoren die met de persoon te maken hebben
Tot slot kunnen open normen, zorgplichten en doelvoorschriften bijdragen aan verande-
ringen van factoren die met de persoon zelf te maken hebben. Zo kunnen verschillende
aspecten van de professionaliteit van individuen worden beïnvloed, zoals autonomie,
werktevredenheid en werkdruk.1211 Deze invloed kan zowel positief als negatief zijn. De
professional heeft (veel) meer ruimte, waardoor het handelingsvermogen wordt vergroot.
Tegelijkertijd wordt er meer van de professional gevraagd, doordat deze de ruimte zelf
moet invullen. Als regelmogelijkheden toenemen kan dit tevens een positieve invloed
hebben op de werkdruk van de professional. Opnieuw kan het hier ook gaan om een
negatieve invloed, waarbij de toegenomen onzekerheid juist bijdraagt aan de werkdruk
voor de professional. Voorts kan het gepercipieerde nut van deze bepalingen hoger zijn,
doordat deze instrumenten beter toepasbaar kunnen zijn op een specifieke situatie. Het is
immers aan de normadressaten om de norm in te vullen en de naleving in hun specifieke
situatie vorm te geven. Een hogere mate van gepercipieerd nut betekent tevens dat de
proportionaliteit toe kan nemen, aangezien die bestaat uit de individuele afweging tussen

1205 Zie 2.2.15 t/m 2.2.18, 2.3.11 t/m 2.3.14 en 4.4.3.
1206 Zie 3.3.9.
1207 Zie 2.3.14.
1208 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021.
1209 PO-Raad 2021.
1210 Zie de voorbeelden genoemd in 2.3.14.
1211 Zie 3.4.1.
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werkbaarheid, kosten en gepercipieerd nut van een regel. Tot slot kan uit deze instrumenten
meer vertrouwen spreken in het vermogen van de professional om de uitvoering zelf in te
vullen, wat bovendien onnodige regeldruk kan verminderen.

Bruikbaarheid
Dan is het de vraag hoe de instrumenten de factor bruikbaarheid kunnen beïnvloeden.1212

Bruikbaarheid heeft onder meer te maken met de duidelijkheid en eenduidigheid van
regelgeving. In hoeverre het opnemen van open normen, zorgplichten of doelvoorschriften
in regelgeving die aspecten positief beïnvloedt, is afhankelijk van de invulling die
normadressaten hieraan geven. Deze instrumenten bieden hen meer ruimte voor eigen
invulling, waarmee ze kunnen zorgen voor maatwerk en toespitsing op hun specifieke
situatie. In hoeverre die toespitsing ook gebeurt, is afhankelijk van de interne regelgeving
die wordt opgesteld om de regelgeving uit te voeren. Daarnaast heeft de mate waarin
gebruikwordt gemaakt van demogelijkheid tot invulling, temakenmet de persoonlijkheid
van de normadressaat. Niet elke persoon neemt evenveel initiatief, benut het geboden
handelingsvermogen in dezelfde mate of ervaart in een bepaalde situatie evenveel werk-
en regeldruk.1213 Verder is de eenduidigheid van het regelbestand afhankelijk van de interne
regels waarmee de regelgevingwordt uitgevoerd.De instrumenten zelf zullen de regelgeving
niet eenduidigermaken, doordatmeer ruimte voor de eigen invulling van normadressaten
wordt gecreëerd en daarmee juist meerdere manieren van invulling mogelijk worden
gemaakt. Kortom: open normen, zorgplichten en doelvoorschriften kunnen een positieve
invloed hebben op de bruikbaarheid van regelgeving en daarmee op de onnodige regeldruk
die door de regelgeving wordt veroorzaakt. Of die positieve invloed wordt gerealiseerd, is
afhankelijk van verschillen in de manier waarop de ruimte wordt ingevuld die door de
regelgevingwordt geboden.Het kan ook gaan omeen negatieve invloed, waarbij de ruimte
vooral onzekerheid oplevert en juist resulteert in een roep om meer duidelijkheid.1214

Tevens heeft de beeldvorming in de media hier een effect op. In het geval van de Wet
passend onderwijs werd bijvoorbeeld in de media veel aandacht besteed aan een concrete
complexe casus. Daardoor ontstond het beeld dat het passend onderwijs het onderwijs
complexer heeft gemaakt, wat de positieve invloed van de normen kan verminderen.1215

1212 Zie 3.2.4 en 3.5.
1213 Zie 3.4.7 en 3.4.8.
1214 Zie 2.3.13 en 2.3.14.
1215 Ledoux, Waslander & Eimers 2020, NOS 18 juni 2019.
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4.4.3 Wat is bekend over de effectiviteit van de instrumenten?

De inzet van een open norm, zorgplicht of doelvoorschrift kan verschillende factoren van
onnodige regeldruk beïnvloeden, doordat de overheid meer ruimte biedt aan de
normadressaten die de regel moeten uitvoeren. Het gaat dan om de ruimte om de norm
in te vullen of om te beslissen over de wijze waarop de norm wordt nageleefd. Al eerder
werd besproken dat van het creëren van zulke ruimte positieve effecten op onnodige
regeldruk worden verondersteld. Hoewel daarbij niet steeds specifiek naar alle factoren is
gekeken, is er wel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze instrumenten. Zo werd
eerder al het onderzoek van Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen en Reussing
genoemd. Zij onderzochten aan de hand van een drietal casus in hoeverre open normen
bijdragen aan (onnodige) regeldruk. Hun bevindingen laten zien dat van het bieden van
ruimte inderdaad een positieve invloed op onnodige regeldruk uitgaat. Tegelijkertijd
waarschuwen zij dat open normen, die centraal stonden in hun onderzoek, niet automatisch
een positieve invloed hebben. Dit heeft te maken met de verhouding tussen de open norm
en de andere bepalingen in het wettelijke stelsel. De onderzoekers wijzen erop dat die
andere bepalingen de geboden ruimte weer kunnen inperken, net als voorschriften van
bijvoorbeeld de sectororganisatie die zijn bedoeld om de uitvoering te ondersteunen. Dit
is de eerdergenoemde verschuiving van externe naar interne regeldruk. Als de
normadressaten meer ruimte ervaren, heeft dit in de casus wel een duidelijk positieve
invloed op de (onnodige) regeldruk.1216 Het is dus niet alleen van belang dat aan de
normadressaten meer ruimte wordt geboden, maar vooral dat zij deze ruimte als zodanig
ervaren. Of die ervaring er is, heeft onder meer te maken met de invulling door andere
actoren dan de wetgever.1217

Er is in diverse onderzoeken aandacht besteed aan de effecten van deze instrumenten op
onnodige regeldruk. Zo heeft Timmer voor twee bepalingen onderzocht welk effect zij op
de handelingsvrijheid van normadressaten hebben. Zijn conclusie was dat de geboden
ruimte wordt opgevuld, zodat deze de normadressaat niet bereikt. Die opvulling geschiedt
zowel door de overheid zelf (door de Tweede Kamer of het betrokken ministerie), als door
andere actoren zoals de betrokken externe toezichthouder. Timmer verklaart deze invulling
van ruimte mede door zijn constatering dat de normadressaten de ruimte niet als zodanig
herkennen en daardoor de voorgestelde invulling van de overheid als bindend ervaren.1218

Deze conclusie vloeit voort uit het casusonderzoek van Timmer over de plicht van scholen
omeen ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen te verzorgen, zoals opgenomen

1216 Oude Vrielink-van Heffen & Dorbeck-Jung, RdW themanummer 2006, p. 55-57, Dorbeck-Jung, Oude
Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 67-72.

1217 Bokhorst, RegelMaat 2016 (31)5, p. 353, Bokhorst 2014, p. 323. Zie 4.4.2.
1218 Timmer 2011, p. 272-276.

259

� -RWXVYQIRXIR ZSSV HI EERTEO ZER SRRSHMKI VIKIPHVYO



in artikel 8, eerste lid, WPO. Een van zijn conclusies is dat het Onderzoekskader van de
Inspectie door scholen als leidraad voor het inspectiebezoek wordt gehanteerd, hoewel het
formeel de status van een beleidsregel heeft en bedoeld is om de werkwijze van de
Inspectie te stroomlijnen.1219 In vergelijkbare zin constateert Westerman dat de door de
overheid geboden ruimte de normadressaten niet altijd bereikt. Hiermee bedoelt zij dat
de ruimte die de bepaling biedt, veelal wordt ingevuld of uitgewerkt door tussenliggende
actoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om een bepaling die beoogt ruimte te bieden aan
werknemers op de werkvloer, maar die wordt ingevuld door het bestuur van de organisa-
tie.1220 De geboden ruimte is volgens Westerman helemaal niet vrij: ‘De vervanging van
gedetailleerde voorschriften door een zorgplicht gaat daarom altijd gepaard met twee
andere verplichtingen: de plicht zelf ‘beleid’ te voeren dat een dergelijk doel helpt te reali-
seren, en de plicht verantwoording af te leggen over dat beleid.’1221 Van de ruimte die een
zorgplicht beoogt te bieden, blijft volgens Westerman dan ook weinig over. De overheid
maakt weliswaar minder gedetailleerde regels, maar de normadressaat moet niet alleen de
werkzaamheden uitvoeren, maar tevens de zorgplicht uitvoeren, daarvoor regels opstellen
en bepalen wanneer aan de zorgplicht is voldaan en hierover verantwoording afleggen aan
de toezichthouder.1222 Voorts hebben Stoter en Stout het gebruik van doelregelgeving door
de wetgever onderzocht en zij komen tot de conclusie dat vooral de handhaving van
doelregelgeving onzekerheid oplevert voor zowel de toezichthouder als de normadressaat.
Het is voor hen onduidelijk hoe het doel bereikt moet worden en welke maatstaf geldt bij
de beoordeling.1223 Bokhorst heeft de invloed op onnodige regeldruk onderzocht van ver-
schillende instrumenten die ruimte laten aan normadressaten, waaronder open normen
en doelvoorschriften. Haar bevindingen ondersteunen het positieve theoretische effect op
onnodige regeldruk, maar tegelijkertijd waarschuwt zij voor een verschuiving van de
regeldruk. Onder verwijzing naar de hiervoor aangehaalde onderzoeken van onder meer
Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen en Reussing, Timmer en Westerman stelt
Bokhorst dat de door de overheid geboden ruimtewordt opgevuld door sectororganisaties
of toezichthouders zoals de Inspectie. Bokhorst concludeert dat er verschillende voordelen
zijn van instrumenten die ruimte bieden aan normadressaten: ‘Doelregelgeving kan dienen
om innovatie te bevorderen, de stand van de techniek bij te houden of verantwoordelijkheid
te verplaatsen van de regelgever naar de geadresseerde, mits de normadressaat tijd en
gelegenheid krijgt en het belang ervan inziet om de norm zelf in te vullen’.1224 Tegelijk
concludeert zij dat het onwaarschijnlijk is dat open normen onnodige regeldruk kunnen

1219 Timmer 2011, p. 150-268.
1220 Westerman 2008, p. 64-68.
1221 Westerman, Ars Aequi 2012, p. 723.
1222 Westerman, Ars Aequi 2012, p. 720-728.
1223 Stoter & Stout, Bestuurswetenschappen 2010 (64) 2, p. 58-69.
1224 Bokhorst 2014, p. 318.
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helpen verminderen.1225 De conclusie van Bokhorst houdt verbandmet de eerdergenoemde
verschuiving van externe naar interne regeldruk. Dat het risico op zulke verschuivingen
bestaat, betekent echter niet dat een positieve invloed op onnodige regeldruk is uitgesloten.
De factoren beïnvloeden elkaar onderling en hebben zo een invloed op onnodige regeldruk.
De ruimte die de instrumenten aan normadressaten bieden, kan verschillende factoren
positief beïnvloeden en er zo aan bijdragen dat de normadressaten minder onnodige
regeldruk ervaren. In hoeverre die invloed zich voordoet zal nader empirisch onderzocht
moeten worden.

4.4.4 Besluit

Het eerste instrument dat in deze paragraaf is besproken houdt in dat gesloten normen
worden vervangen door open normen. Een tweede instrument is het opnemen van zorg-
plichten in de wetgeving, bijvoorbeeld het bieden van ‘goed onderwijs’.1226 Het inzetten
van doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften is een derde instrument. Aan
aandacht voor de effectiviteit van deze instrumenten ontbreekt het niet in de literatuur.
De auteurs zijn eensgezind over zowel de verwachte voordelen als de tegenvallende concrete
resultaten. De door deze instrumenten geboden ruimte wordt veelal ingevuld door de
overheid zelf, de toezichthouder of bijvoorbeeld sectororganisaties, waardoor deze niet bij
de normadressaten zelf terecht komt. Als de ruimtewel bij de normadressaten terechtkomt,
kan er een verschuiving van externe naar interne regeldruk plaatsvinden. Zelfs waar de
ruimte wél bij de normadressaten terechtkomt, kan die ruimte vervolgens door andere
actorenworden beperkt. Zo kan er een beperkende druk uitgaan van de controle die achteraf
door een geschillencommissie plaatsvindt tijdens een eventuele procedure. Daarnaast
wordt de ruimte niet alleen beperkt door de invulling door andere actoren, maar ook
doordat de normadressaten de geboden ruimte niet altijd als zodanig herkennen. Oftewel:
hoewel er in de literatuur positieve effecten van open normen, zorgplichten en doelvoor-
schriften op onnodige regeldruk worden verwacht, zitten hier nog de nodige haken en
ogen aan. Er is nog meer empirisch onderzoek nodig naar de precieze invloed van deze
instrumenten op de verschillende factoren van onnodige regeldruk.

Vervolgens is het de vraag of de instrumenten geschikt zijn om in te zetten bij de aanpak
van onnodige regeldruk. De instrumenten kunnen een positieve invloed hebben op
onnodige regeldruk. Die invloed is onder meer afhankelijk van de verschuiving van ver-
antwoordelijkheid van de overheid naar de normadressaten. Door die verschuiving is het

1225 Bokhorst 2014, p. 314-319.
1226 Nolen 2017, p. 210-226.
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effect van de inzet van de instrumenten in grote mate van de normadressaten afhankelijk.
Voor een positief effect op onnodige regeldrukmoeten de normadressaten de verantwoor-
delijkheid nemen om de ruimte zelf in te vullen, in plaats van naar de overheid te kijken
voor duidelijkheid. Zulke vragen aan de overheidwerden bijvoorbeeld gesteld in de discussie
over het professioneel statuut in het onderwijs. In de zogenoemdeWet beroep leraar wordt
de WPO zo gewijzigd dat daarin bepalingen zijn opgenomen die de ‘vakinhoudelijke,
vakdidactische en pedagogische zeggenschap van leraren waarborgen’.1227 Op die manier
vult de overheid de ruimte in die in eerste instantie aan de leraren werd geboden om te
bepalen wat een goede leraar kenmerkt. Oude Vrielink-Van Heffen en Dorbeck-Jung
stellen dat voor een succesvolle inzet van open normen vereist is dat die ruimte van
normadressaten wettelijk wordt vastgelegd. Alleen op die manier kan de beoogde ruimte
ook daadwerkelijk bij de normadressaten terechtkomen. Bij zulke regelgeving die de ruimte
garandeert, moet het volgens hen gaan om ‘een wettelijke structurering of conditionering
van de implementatie, het toezicht en de handhaving van open normen’.1228 In het hiervoor
genoemde voorbeeld van het professioneel statuut is dat zichtbaar in het verplichte overleg
tussen het bevoegd gezag en leraren over de regeling van de zeggenschap van leraren.1229

Ten tweede hangt een positieve invloed van deze instrumenten af van de eventuele ver-
schuiving van externe naar interne regeldruk die kan optreden. Die verschuiving houdt
in feite een verplaatsing van het probleem in. Door het risico op een dergelijke verplaatsing
kan het bestaan van een positief effect van deze instrumenten op onnodige regeldruk
worden betwijfeld, doordat alleen de afzender van de onnodige regeldruk verandert. Dit
kan overigens wel een verschil uitmaken in de beleving van onnodige regeldruk. Maar of
daarmee de onnodige regeldruk ook afneemt, is dan afhankelijk van het perspectief waaruit
dat wordt beoordeeld. Met deze twee kanttekeningen kunnen open normen, zorgplichten
en doelvoorschriften ruimte creëren voor de normadressaten en zo een nuttig onderdeel
vormen van de mix met instrumenten die wordt ingezet om onnodige regeldruk aan te
pakken.

��� ;IXKIZMRKWEPXIVREXMIZIR

In de vorige paragrafen stonden verschillende wetgevingstechnieken centraal waarmee
onnodige regeldruk door de wetgever kan worden beïnvloed. De wetgever beschikt over
meer beleidsinstrumenten dan uitsluitend het opstellen van een formele wet en het inzetten
van verschillende wetgevingstechnieken. Zulke alternatieven staan in de catalogus met

1227 Artikel I, sub C (Stb. 2017, 85).
1228 Oude Vrielink-van Heffen & Dorbeck-Jung, RdW themanummer 2006, p. 53-71.
1229 Art 31a, vierde lid, Wpo.
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beleidsinstrumenten van het KCWJ. In deze paragraaf worden een aantal van die alterna-
tieven besproken. Het gaat om alternatieven voor wetgeving, waarbij de wetgever wel bij
de regulering van een thema betrokken is, maar die regulering niet in wet- of regelgeving
plaatsvindt. In 2.2.6 werd besproken dat in dit onderzoek met wet- en regelgeving van de
Rijksoverheid een wet in formele zin, een AMvB, een ministeriële regeling of een beleids-
regel wordt bedoeld. Omdat dit vormen van wet- en regelgeving zijn en geen alternatieven
voorwetgeving, komen die vormen in deze paragraaf niet verder aan bod.Dat wil overigens
niet zeggen dat van de keuze voor een ander type wetgeving geen invloed kan uitgaan op
bepaalde factoren van onnodige regeldruk. Zo betoogt Van Ommeren dat beleidsregels
onnodige regeldruk kunnen helpen verminderen, doordat ze de interpretatie van de wet-
telijke bevoegdheid of regeling bevatten en daardoor de kenbaarheid en begrijpelijkheid
van die regeling verduidelijken.1230 Bij het opstellen van wet- en regelgeving kan en moet
de overheid rekening houden met de onnodige regeldruk die erdoor veroorzaakt kan
worden, maar daarmee gaat het nog niet om instrumenten om onnodige regeldruk aan te
pakken. Er zijn verschillende alternatieven voor wetgeving die door de overheid kunnen
worden ingezet. Allereerst kan de wetgever met andere partijen tot afspraken komen, bij-
voorbeeld in een convenant. Ten tweede kan de wetgever civielrechtelijke instrumenten
inzetten, zoals algemene voorwaarden of standaardovereenkomsten van de overheid. Ten
derde kan de wetgever inzetten op verschillende varianten van zelfregulering. Het kan
gaan om zuivere zelfregulering, vervangende zelfregulering (zoals normalisatie, certificatie
en accreditatie) enwettelijk geconditioneerde zelfregulering. Na een beschrijving van deze
alternatieve instrumenten, volgt een bespreking van de wijze waarop hun inzet onnodige
regeldruk kan voorkomen of verminderen en opwelke factoren deze instrumenten invloed
kunnen uitoefenen. In tegenstelling tot andere paragrafen wordt er daarbij geen aandacht
besteed aan de invloed van deze instrumenten op de centrale factor bruikbaarheid. De
instrumenten beïnvloeden de bruikbaarheid van regelgeving namelijk niet, maar bieden
daarvoor een alternatief. Daarna wordt geïnventariseerd wat bekend is over de effectiviteit
van deze wetgevingsalternatieven. Tot slot wordt de vraag beantwoord of de instrumenten
geschikt zijn om een onderdeel te vormen van de aanpak van onnodige regeldruk.

1230 Van Ommeren 2012b, p. 206.
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4.5.1 Wat houden de instrumenten in?

Convenanten
Diverse auteurs hebben geconstateerd dat de term convenant wordt gebruikt voor een
gevarieerde verzameling aan documenten.1231 Baarsma e.a. laten zien dat er verschillende
manieren bestaan om vormen van convenanten te categoriseren.1232 In aanwijzing 1 van
de Aanwijzingen voor convenanten staat de volgende definitie van een convenant:

‘1.Deze aanwijzingen zijn van toepassing op door de centrale overheid te sluiten
convenanten, voorzover [sic.] de aard van het convenant zich daartegen niet
verzet.
2. Onder convenant wordt in deze aanwijzingen verstaan:
a. een schriftelijke en door partijen ondertekende afspraak of een samenstel

van zulke afspraken, hoe ook genoemd,
b. van de centrale overheid, met één of meer wederpartijen,
c. die betrekking ofmede betrekking heeft op de uitoefening van publiekrech-

telijke bevoegdheden,
d. of anderszins gericht of mede gericht is op het voorbereiden dan wel reali-

seren van rijksoverheidsbeleid.
3.Onder convenantwordt in deze aanwijzingen niet verstaan een overeenkomst
die naar haar onderwerp ook tussen burgers onderling gesloten kanworden.’1233

Over deze definitie merkt Van Ommeren op dat deze zich volgens het eerste lid weliswaar
beperkt tot de Rijksoverheid, maar dat ook decentrale overheden van het instrument
convenanten gebruik maken. Tevens merkt hij op dat de term convenanten zowel wordt
toegepast op overeenkomsten die juridisch afdwingbaar zijn, als op overeenkomsten
waarvoor dat niet geldt.1234 Opmerkelijk is in dit verband de informatie van het KCWJ
over het beleidsinstrument convenanten, waar staat vermeld dat convenanten weliswaar
een beperkte werkingssfeer hebben en alleen de betrokken partijen binden, maar dat con-
venantenwel juridisch afdwingbaar zijn.1235 OndermeerOvermars bespreekt convenanten
als een vorm van zelfregulering, waarbij partijen afspraken maken die meestal zijn aan te
merken als een inspanningsverbintenis. Hij sluit aan bij de definitie in de Aanwijzingen
voor convenanten en maakt onderscheid tussen beleidsinhoudelijke en procedureel-

1231 Nolen 2017, p. 200-201, Overmars 2014, p. 37-39, P.J. Huisman 2012, p. 43-44, Van Ommeren 2012b,
p. 207-208, Baarsma e.a. 2003, p. 27-31, 95-99.

1232 Baarsma e.a. 2003, p. 95-99.
1233 Stcrt. 2003, 18.
1234 Van Ommeren 2012b, p. 207-208.
1235 KCWJ 2020a.
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organisatorische convenanten.1236 De eerste groep convenanten bevat afspraken over hoe
beleid wordt vormgegeven, terwijl de afspraken in de tweede groep convenanten zich
richten op de organisatie van overleg of de uitvoering van bevoegdheden.1237 P.J. Huisman
wijst erop dat de term convenantwordt gebruikt omnaar verschillende typen overeenkom-
sten te verwijzen, zoals vermogensovereenkomsten met een beleidsmatig karakter,
bevoegdhedenovereenkomsten engemengdeovereenkomsten.Vanwegedie onduidelijkheid
over de term convenant geeft hij de voorkeur aan de term bevoegdhedenovereenkomst,
waarmee hij verwijst naar ‘overeenkomstenwaarin afspraken zijn neergelegd die betrekking
hebben op de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden’.1238

Ondanks de onduidelijkheid die in de literatuur bestaat, wordt in dit onderzoek toch de
term convenant gebruikt om dit wetgevingsalternatief aan te duiden. De term wordt in de
literatuur veelvuldig gebruikt en heeft een meer algemene betekenis dan de term
bevoegdhedenovereenkomst, die vooral in de juridische literatuur wordt toegepast. Het
gaat hier wel uitsluitend om een convenant als een wetgevingsalternatief, waarbij de
Rijksoverheid een van de partijen is. Een van de sectoren waarin veelvuldig gebruik wordt
gemaakt van zulke convenanten is het onderwijs, waarbij het veelal gaat om vormen van
soft law die geen juridische binding kennen.1239 Zo zijn de afspraken over de extra financie-
ring die het po en vo van OCW hebben ontvangen voor de aanpak van het lerarentekort
en de werkdruk opgenomen in een (beleidsinhoudelijk) convenant.1240 Overmars verwijst
als voorbeeld van een procedureel-organisatorisch convenant op de bestuursakkoorden
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Vergelijkbare procedureel-organisatorische
convenanten zijn afgesloten voor de diverse onderwijssectoren, zoals het ‘Geactualiseerd
Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs’, de ‘Actualisatie sectorakkoord VO
2014-2017’ en het ‘Bestuursakkoord mbo 2018-2022’.1241 Deze convenanten tussen OCW
en de respectievelijke sectorraden bevatten afspraken over de ontwikkeling van het
onderwijs, zoals de geldende prioriteiten en doelstellingen en de voorgenomenmaatregelen
en investeringen.

1236 Daarbij verwijst hij naar een publicatie van de Algemene Rekenkamer, Convenanten van het Rijk met
bedrijven en instellingen (Kamerstukken II 1995/96, 24 480, nr. 2).

1237 Overmars 2014, p. 38-39.
1238 P.J. Huisman 2012, p. 43-44.
1239 Nolen 2017, p. 53-54, 200, 209.
1240 Kamerstukken II 2019/20, 31 293, nr. 488 en Kamerstukken II 2019/20, 31 293, nr. 488, b1.
1241 Kamerstukken II 2017/18, 31 289, nr. 369, b1,Kamerstukken II 2017/18, 31 289, nr. 369, b2 enKamerstukken

II 2017/18, 31 524, nr. 351, b1.
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Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden zijn een concept uit het civiele recht, waarover bepalingen terug
zijn te vinden in afdeling 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Daar worden algemene
voorwaarden gedefinieerd in artikel 231 sub a:

‘algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in
een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van
bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstge-
noemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd’

Veerman, De Kok en Clement noemen algemene voorwaarden in het kader van contrac-
tuele instrumenten, die volgens hen zijn aan te merken als een vorm van zelfregulering.1242

Zeker als het gaat om algemene voorwaarden als alternatief voor wetgeving, is die karakte-
risering minder logisch, aangezien het dan om zelfregulering door de overheid zou gaan.

De inzet van civielrechtelijke instrumenten zoals algemene voorwaarden is gebonden aan
de zogeheten tweewegen- of doorkruisingsleer, die inhoudt dat de overheid zowel publiek-
als privaatrecht mag gebruiken maar dat die keuze niet onbeperkt is. De hoofdregel over
deze leer volgt uit de jurisprudentie en luidt dat ‘de overheid ook in het kader van haar
publieke taken het privaatrecht kan gebruiken, tenzij (i) het publiekrecht dat gebruik uitsluit
of de kwestie juist uitputtend regelt, of (ii) dat gebruik het publiekrecht onaanvaardbaar
zou doorkruisen.’1243 Algemene voorwaarden worden door de overheid bijvoorbeeld
gebruikt bij het aanbesteden en inkopen van goederen en diensten.1244 De overheid mag
gebruikmaken van algemene voorwaarden als geen sprake is van doorkruising, wat betekent
dat de vraag of algemene voorwaarden een alternatief zijn voor wet- en regelgeving steeds
afhankelijk is van de specifieke situatie.

Volgens diverse auteurs kunnen algemene voorwaarden ingezet worden bij de aanpak van
onnodige regeldruk. Waar Veerman, De Kok en Clement dit slechts noemen, besteedt
Van Ommeren hier op meerdere plaatsen aandacht aan.1245 Hij legt daarbij de nadruk op
bestuurswetgeving en betoogt dat algemene voorwaarden bij uitstek een optie zijn bij het
verrichten van diensten, waarbij hij het onderwijs en openbaar vervoer als voorbeelden

1242 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 303.
1243 Concl. A-G P.J. Wattel, ECLI:NL:PHR:2020:47, bij HR 15 mei 2020, ECLI:HR:2020:890.
1244 Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 2 mei 2018, nr. 3219106 houdende

vaststelling van de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2018 (ARBIT-2018), de Algemene
Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV-2018) en de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van
opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (ARVODI-2018) (Stcrt. 2018, 26414).

1245 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 302-303.
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noemt. Algemene voorwaarden van de overheid bieden volgens hem verschillende voor-
delen. Het zijn regels met een algemene strekking, waardoor ze bij herhaling gebruikt
kunnen worden door de overheid. Het belangrijkste voordeel van algemene voorwaarden
is volgens deze auteur echter dat algemene voorwaarden niet eenzijdig door de overheid
worden opgelegd, maar door beide partijen worden geaccepteerd bij de totstandkoming
van een overeenkomst.1246 Daarbij wordt opgemerkt dat de onderhandelingspositie van
de betrokken partijen per definitie niet gelijkwaardig is. Daarnaast is het de vraag of de
algemene voorwaarden van de overheid gemakkelijk worden geweigerd door de andere
partij. De voordelen van algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de veronderstelling dat
van een grotere betrokkenheid bij de totstandkoming een positief effect uitgaat op de
naleving van regels en de daardoor veroorzaakte regeldruk.1247 Daardoor zouden algemene
voorwaarden als een alternatief instrument gebruikt kunnen worden.

Zelfregulering
Zelfregulering vormt een alternatief voor wetgeving, in de zin dat regulering van een thema
door een andere actor dan de overheid wordt uitgevoerd. In de literatuur wordt de term
‘private regulering’ wel als benaming voor dit fenomeen gehanteerd, met als uitleg dat de
actor die dit regelt niet persé ook de actor is die wordt gereguleerd.1248 Eenzelfde invalshoek
wordt gebruikt door auteurs in privaatrechtelijke en rechtssociologische literatuur.1249 Hier
gaat het echter om een inventarisatie van instrumenten die de overheid kan inzetten bij
de aanpak van onnodige regeldruk. De term zelfregulering verwijst in dat verband naar
handelen van de overheid om regulering van een thema door een sector te bevorderen.
Zelfregulering komt al geruime tijd op uitgebreide schaal naar voren in de literatuur, zo
werd begin jaren ’90 al door diverse auteurs gepleit voor meer aandacht voor zelfregule-
ring.1250 Daarbij gaat het veelal om een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen
de overheid en maatschappelijke actoren, waarbij de balans richting maatschappelijke
actoren verschuift. Het gaat bij zelfregulering om een alternatief voor regulering door de
overheid. Volgens aanwijzing 2.5 geniet dat alternatief de voorkeur. De overheid moet
volgens die aanwijzing steeds waar mogelijk aansluiten bij zelfregulering door de maat-
schappij.1251 OCW kan onder meer aansluiten bij het zelfregulerend vermogen in het

1246 Van Ommeren 2012b, p. 208-210, Van Ommeren, RegelMaat 2008/3, p. 74-78.
1247 Zie 3.3.8. Hoe draagvlak onnodige regeldruk precies beïnvloedt, volgt nog niet uit empirische data.
1248 Van Ommeren 2012b, p. 210-214, Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 293- 295.
1249 Havinga, Ars Aequi 2019/68, p. 855-857, Scheltema 2011, Giesen 2007, p. 1-9.
1250 Zie 5.4.1, 5.5.1 en 5.9.3.
1251 Aanwijzing 2.5 van deAanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426), VanOmmeren 2012b, p. 151-

154, Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 293-295.
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onderwijs, door regulerende taken over te laten aan sectororganisaties (PO-Raad, VO-
Raad en MBO-Raad). Die organisaties worden zo een actor in de sturing door OCW.1252

In de literatuur worden verschillende typen zelfregulering beschrevenmet elk een verschil-
lende mate van invloed van de overheid.1253 Ten eerste is er vrije of zuivere zelfregulering,
waarbij de overheid vrijwel geen rol speelt en de regulering binnen de grenzen van de wet
aan de sector wordt gelaten. Mentink bespreekt het register waarin docenten van leraren-
opleidingen zich registeren als een voorbeeld van dit type zelfregulering, waarbij de sector
het register zelf organiseert en zich er vervolgens in registreert.1254 Het voorbeeld van
Mentink gaat dus niet over de ontwikkeling van de registers voor schoolleiders in het po
en vo.1255 Deze, inmiddels gerealiseerde, registers zijn tevens niet te verwarren met het
hevig bediscussieerde lerarenregister, waarover de Onderwijsraad bijvoorbeeld kritisch
adviseerde.1256 De (dreigende) bureaucratische overregulering is een reden geweest om de
implementatie van het lerarenregister te pauzeren en de reden van een initiatiefvoorstel
omhet af te schaffen.1257 De schoolleidersregisters zijn een voorbeeld van vrije zelfregulering,
maar het lerarenregister is juist een verplicht register en daarmee een voorbeeld van
regulering door de overheid. Ten tweede is er vervangende zelfregulering, de variant
waarbij de overheid een meer actieve rol speelt dan bij vrije zelfregulering. Bij vervangende
zelfregulering stimuleert de overheid zelfregulering door de sector door het nemen van
wettelijke maatregelen of de dreiging daarmee. De overheid vervangt als het ware het ini-
tiatief van de sector. Overmars gebruikt het voorbeeld van de ‘Gedragscode internationale
student in het hoger onderwijs’. Hij beschrijft dat er gedurende diverse jaren problemen
warenmet de toelating en bekostiging van internationale studenten.Daaropwees toenmalig
staatssecretaris van OCW, Rutte, het hoger onderwijs in de internationaliseringsbrief op
haar verantwoordelijkheden. In feite eiste Rutte dat zelfregulering tot stand kwam,waarbij
de sector een versoepeling van de toelatingsprocedures voor internationale studenten in
het vooruitzicht werden gesteld. Als geen gedragscode tot stand zou komen, zou tot wet-
geving worden overgegaan.1258 In de gedragscode zijn vervolgens afspraken gemaakt over
dewijzewaarop instellingen voor hoger onderwijsmet internationale studenten omgaan.1259

1252 Bronneman-Helmers 2011, p. 405-407. Zie 2.3.5, 4.6.1.
1253 Zie ook Bokhorst 2014, p. 238-239, Overmars 2014, p. 28-37, Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 303-

305, Baarsma, Tijdschrift voor Toezicht 2010(1) 3, p. 8-9.
1254 Mentink, NTOR Jaarboek onderwijsrecht 1997-2001, p. 45-46.
1255 Onderwijsraad 2018, p. 11. Zie schoolleidersregisterpo.nl en schoolleidersregistervo.nl.
1256 Onderwijsraad 2017.
1257 Kamerstukken II 2018/19, 35 145, nr. 2 enKamerstukken II 2018/19, 35 145, nr. 3. Een initiatiefwetsvoorstel

van Bisschop en Kwint om het lerarenregister en het registervoorportaal af te schaffen is in behandeling
(Handelingen II, 2019/20, nr. 45, item 10).

1258 Overmars 2014, p. 104-109.
1259 Overmars, RegelMaat 2016(31)1, p. 42-55.

268

6IKIPHVYO MR LIX SRHIV[MNW



In de toelichting op aanwijzing 2.5 wordt ter illustratie van vervangende zelfregulering
gewezen op de aansluiting bij normalisatie en certificatie door de sector.1260 Ook in de
literatuur worden normalisatie en certificatie of conformiteitsbeoordeling als vormen van
vervangende zelfregulering genoemd. Overigens worden de termen certificatie en certifi-
cering in de literatuur beide gebruikt. Omdat hier wordt aangesloten bij de Aanwijzingen
voor de regelgeving wordt de term certificatie aangehouden. De termen normalisatie en
certificatie zijn door verschillende auteurs omschreven.1261 Neerhof omschrijft normalisatie
als ‘afspraken die zijn vastgesteld met het oog op afstemming van bijvoorbeeld product-
kenmerken, productie- en managementprocessen en veiligheidseisen.’1262 Een bekend
voorbeeld van normalisatie zijn de normen van het Nederlands Normalisatie Instituut, de
zogenoemde ‘NEN-normen’. Certificatie of conformiteitsbeoordeling gaat meer over toe-
zicht en handhaving. Dit type vervangende zelfregulering beschrijft Neerhof als volgt:
hierbij wordt ‘(…) door een onafhankelijke instelling op basis van normen of richtlijnen
beoordeeld of een product, dienst, persoon of systeem voldoet aan bepaalde eisen. Op
grond van de beoordeling wordt een uitspraak gedaan over het voldoen aan deze eisen.’1263

Als certificatie wordt uitgevoerd door een erkende organisatie, is sprake van accreditatie.
Daarbij wordt beoordeeld of de organisatie onafhankelijk, onpartijdig en technisch bekwaam
is. Als dat (voldoende) het geval is, wordt de organisatie geaccrediteerd.1264 Accreditatie
vindt zowel in de private als de publieke sector plaats. Een voorbeeld van een organisatie
die private accreditatie verleent is de Raad voor Accreditatie. Het bestaan van deze organi-
satie vloeit voort uit een Europese richtlijn. De raad accrediteert diverse organisaties die
conformiteit beoordelen, zoals laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen
en verificatie-instellingen.1265 Een voorbeeld van accreditatie in de publieke sector is de
Nederlands-VlaamseAccreditatieorganisatie (NVAO), die bestaande ennieuweopleidingen
in het hoger onderwijs accrediteert en als doel heeft om de kwaliteit van het onderwijs te
bevorderen.1266 Ten derde is er wettelijk geconditioneerde of wettelijk gestructureerde
zelfregulering, waarbij de overheid randvoorwaarden voor de zelfregulering stelt of de
naleving van de zelfregulerende normen handhaaft. Verschillende auteurs hebben voor-
beelden van dat type zelfregulering besproken. Zo heeft Van der Voet aandacht besteed
aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en bespreekt Dorbeck-Jung de

1260 Aanwijzing 2.5 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426).
1261 Neerhof 2018, p. 3-5, Neerhof 2016, p. 190-191, Van Ommeren 2012b, p. 216-224, Veerman, De Kok &

Clement 2012, p. 300-301.
1262 Neerhof 2016, p. 190.
1263 Neerhof 2018, p. 4.
1264 Neerhof 2018, p. 5, Van Ommeren 2012b, p. 222.
1265 Zie rva.nl.
1266 Onderwijsraad 2004a, p. 53-54.
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gevolgen van wettelijk geconditioneerde zelfregulering in de Wet persoonsregistraties.1267

De wetgeving in deze voorbeelden is inmiddels vervangen door nieuwere wetgeving.1268

4.5.2 Welke factoren van onnodige regeldruk kunnen de instrumenten
beïnvloeden?

Nudewetgevingsalternatieven zijn omschreven, is het de vraag hoe ze onnodige regeldruk
kunnen beïnvloeden. Waar het in eerdere paragrafen ging om aanpassingen van de wet
zelf, gaat het hier om het vervangen van wetgeving door alternatieven. De instrumenten
vormen op verschillende manieren een alternatief voor wetgeving. Een convenant bevat
afspraken over een specifiek beleidsthema.Door een convenant te sluiten, kan de overheid
afspraken maken over de uitvoering van overheidsbeleid. Alleen de partijen die het conve-
nant hebben ondertekend zijn hieraan gebonden. De partijen bij een convenant hebben
meer invloed op de inhoud van het convenant dan op overheidsbeleid, waardoor een
grotere acceptatie en draagvlak wordt verwacht. Een vergelijkbare verwachting geldt voor
het gebruik van algemene voorwaarden, die door beide partijen voor gebruik moeten
worden geaccepteerd. Door verschillende vormen van zelfregulering krijgt een sector de
ruimte om zelf bepaalde thema’s te reguleren, met een variërende mate van inmenging
door de overheid. Het gaat er in deze paragraaf om hoe de instrumenten de categorieën
van factoren (wet, context en persoon) kunnen beïnvloeden die bijdragen aan onnodige
regeldruk.

Factoren die met de wet zelf te maken hebben
De inzet van wetgevingsalternatieven heeft invloed op het aantal wettelijke bepalingen. Of
sprake is van een echte afname van het aantal regels of de regeldichtheid, is afhankelijk
van de precieze definitie van een regel die wordt gehanteerd.1269 Door de inzet van wetge-
vingsalternatieven neemt het aantal wettelijke bepalingen weliswaar af, maar hier komen
alternatieven voor in de plaats. Die alternatieven bestaan uit de alternatieven voorwetgeving
en daarnaast uit de interne regels waarmee normadressaten en andere actoren uit de sector
de gecreëerde ruimte invullen. Hoewel het aantal bepalingen in regelgeving afneemt, geldt
dat niet voor het totale aantal regels. Daarmee hangt samen dat de regeldichtheid door de
inzet van wetgevingsalternatieven verandert, maar niet per definitie afneemt. Een aantal
aspecten van de kwaliteit vanwetgevingsalternatieven kan beter zijn dan die van regelgeving:

1267 Overmars, RegelMaat 2016 (31)1, p. 42-55, Van der Voet 2005, Dorbeck-Jung 1993, p. 141-154.
1268 DeGedragscode internationale student is in 2017 herzien, deWetmedezeggenschap cliënten zorginstellingen

is in 2018 herzien (Stb. 2019, 215) en de Wet persoonsregistraties is vervallen toen in 2018 de Algemene
verordening gegevensbescherming (PbEU 2016, L 119) van kracht werd (Stb. 2018, 247).

1269 In 2.2.6 werd beschreven dat de term regelgeving hier verwijst naar regelgeving van de Rijksoverheid.
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zo kan het doel duidelijker zijn, demate van overheidssturing lager en de vrijheidsbeperking
kleiner. Voor een aantal wetgevingsalternatieven is intensiever contact met de overheid
vereist in de zin dat die alternatieven niet eenzijdig worden opgelegd,maar tot stand komen
via onderling overleg. De inbreng van maatschappelijke actoren kan eraan bijdragen dat
de wetgevingsalternatieven beter praktisch uitvoerbaar zijn. Oftewel: de wetgevingsalter-
natieven hebben dan een hogere werkbaarheid. Hoe de kosten van uitvoering van de wet-
gevingsalternatieven precies uitpakken, lijkt afhankelijk van het specifieke alternatief. Zo
bevatten algemene voorwaarden en convenanten verplichtingen voor zowel de overheid
als de andere betrokken maatschappelijke actor(en), waaraan mogelijk kosten zijn verbon-
den. Het gaat dan zowel om kosten die zijn verbonden aan het opstellen als het uitvoeren
van de wetgevingsalternatieven. Voorts volgen de kosten van zelfregulering, afhankelijk
van het type zelfregulering, uit keuzes gemaakt door de sector zelf. Daarbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan de kosten voor certificering en kosten om te voldoen aan de voorwaar-
den voor certificering zoals kwaliteitszorg. Deze kosten kunnen dan nog steeds aan
onnodige regeldruk bijdragen,maar daarbij zal het waarschijnlijk gaan om interne in plaats
van externe regeldruk.1270

Factoren die met de context te maken hebben
Voorts kunnen wetgevingsalternatieven factoren van onnodige regeldruk beïnvloeden die
vooral met de context te maken hebben. Zo kunnen sectororganisaties een rol spelen bij
de totstandkoming van een convenant of het opstellen van verschillende vormen van
zelfregulering en bij de uitvoering ervan. Hoewel de rol van sectororganisaties vooral
onderzocht is bij de inzet van open normen, is voorstelbaar dat ook bij convenanten en
zelfregulering geldt dat de rol van de betrokken sectororganisaties zowel aan onnodige
regeldruk kan bijdragen, als onnodige regeldruk kan helpen verminderen.1271 Voor zowel
convenanten als de drie vormen van zelfregulering geldt immers dat een vergelijkbare
mate van uitwerking nodig is als bij open normen. Tevens zou de doelmatigheid van de
wetgevingsalternatieven hoger kunnen zijn. Een hogere doelmatigheid veronderstelt dat
de helderheid van de procedures en het ervaren nut hiervan bij wetgevingsalternatieven
hoger ligt vanwege de grotere betrokkenheid van de normadressaten. Hoewel deze hypo-
these in de literatuur breed wordt gedeeld, is onduidelijk of de doelmatigheid inderdaad
toeneemt. Het ervaren nut en de helderheid van de naleving kan hoger liggen door de
duidelijkere rol van maatschappelijke actoren bij de totstandkoming van de wetgevingsal-
ternatieven. Verder is de veronderstelling dat de vereiste instemming, voor onder meer
het sluiten van convenanten en het gebruiken van algemene voorwaarden, ertoe leidt dat

1270 Zie 2.2.13 en 2.3.8.
1271 Zie 3.3.2.
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de acceptatie en daardoor het draagvlak van deze instrumenten toeneemt.1272 Zoals eerder
al naar voren kwam, is er nog geen empirisch onderzoek beschikbaar over de precieze
invloed van betrokkenheid en draagvlak op onnodige regeldruk.1273 De frequentie en
communicatie van veranderingen zou door de inzet van wetgevingsalternatieven kunnen
worden verlaagd. Algemene voorwaarden lenen zich voor algemene toepassing op verschil-
lende situaties, waardoor minder veranderingen nodig zijn. Datzelfde effect kunnen con-
venanten en zelfregulering hebben, omdat die gericht zijn op een specifiek thema. Verder
kan een toegenomen invloed van maatschappelijke actoren op de (inhoud van de) wetge-
vingsalternatieven een toegenomengevoel van eigenaarschap veroorzaken,wat een positieve
invloed heeft op onnodige regeldruk. Tot slot kan het toezicht op de uitvoering van de
wetgevingsalternatieven onnodige regeldruk beïnvloeden. Dit kan een positieve invloed
zijn, doordat meer ruimte aan de normadressaten wordt gelaten om invulling te geven aan
de naleving van de normen. Tegelijkertijd kan dit een negatieve invloed zijn, doordat sta-
peling van normen optreedt als de toezichthouder van de overheid eisen toevoegt aan de
certificatie. Uit het onderzoek van Te Riele e.a. volgt dat dergelijke stapeling bijdraagt aan
onnodige regeldruk, doordat zowel de externe toezichthouder als de certificerende
instantie normen stelt en toezicht houdt.1274

Factoren die met de persoon te maken hebben
Algemene voorwaarden, convenanten en de verschillende vormen van zelfregulering
kunnen tot slot factoren beïnvloeden die vooral te maken hebben met de persoon die de
wetgevingsalternatieven moet uitvoeren. Zo kan het nut dat individuele actoren van de
wetgevingsalternatieven percipiëren hoger zijn, doordat zij bij de totstandkoming en uit-
voering hiervanworden betrokken. Daarbij is het echter onduidelijk of individuele actoren
daadwerkelijk beter worden betrokken of dat dit vooral voor sectororganisaties geldt. Als
overleg plaatsvindt over de totstandkoming of het gebruik van algemene voorwaarden of
een convenant, zitten veelal geen individuele actoren maar hun vertegenwoordigers in de
vorm van sectororganisaties en bonden aan tafel. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de onderteke-
ning van diverse convenanten.1275 De sectororganisaties stemmen hun inbreng weliswaar
af met hun leden, maar dat betekent nog niet dat de individuele actoren daarmee ook
ervaren dat zij bij de totstandkoming betrokken worden. Het gepercipieerde nut van zelf-
regulering kan worden verhoogd doordat de regels worden opgesteld door de sector of
instelling zelf. Een grotere nabijheid van de regelgevende instantie betekent niet automatisch

1272 Zie Van Ommeren 2012b, p. 208-210.
1273 Zie 3.3.8.
1274 Te Riele e.a. 2010, p. 52-53.
1275 Zo is het Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend

onderwijs 2020 -2021 ondertekend door Aob/FNV, AVS, FvOv, CNV Onderwijs, PO-Raad, VO-raad en
het Ministerie van OCW (Kamerstukken II 2019/20, 31 293, nr. 488, b1, p. 1).
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dat de normadressaat ook een groter nut van de regelgeving ervaart. Het onderzoek van
Klaster laat bijvoorbeeld zien dat ook regelgeving van het schoolbestuur als bemoeienis
wordt ervaren en onnodige interne) regeldruk kan opleveren.1276 Als een grotere betrok-
kenheid van individuele actoren kanworden gerealiseerd, kan dit leiden tot een verbetering
van de aanwezige kennis van regelgeving en tevens van de houding tegenover regelgeving.
Over de bekendheid van regels is duidelijk dat regels waarmee iemand intensiever of vaker
te maken heeft beter bekend zijn.1277 Dit volgt uit het onderzoek van Charité en Verhagen
over vervangende zelfregulering, en dan specifiek over normalisatie. Ten aanzien van die
normen hebben zij opgemerkt dat een slechte vindbaarheid van de normen kan bijdragen
aan onnodige regeldruk, waarbij de algemene bekendheid van de ondernemers met
regelgeving en de mate waarin zij regels accepteren ook een rol spelen.1278 Doordat de
wetgevingsalternatieven in hogere mate gebaseerd zijn op samenwerking kan hier tevens
minder twijfel en wantrouwen uit spreken. Tegelijkertijd zal bijvoorbeeld de verplichting
om bewijs aan te leveren niet per definitie vervallen. Het kan ook zo zijn dat bewijs niet
langer aan een overheidsinstantie maar aan een handhavende of toezichthoudende
instantie van de sector zelf moet worden aangeleverd. In die zin verandert dan vooral de
afkomst van de twijfel of het wantrouwen.

4.5.3 Wat is bekend over de effectiviteit van de instrumenten?

In de vorige paragraaf werd al genoemd dat in de literatuur een positieve invloed op
onnodige regeldruk wordt verwacht van de inzet van wetgevingsalternatieven.1279 Die
verwachting betekent niet dat duidelijk is of de inzet van die alternatieven ook effectief is,
in de zin dat deze bijdraagt aan het voorkomen of verminderen van onnodige regeldruk.

Een positieve invloed van convenantenwordt ondermeer verwacht doordat de verantwoor-
delijkheid voor een beleidsoplossing (deels) verschuift naar de maatschappelijke actoren.
(Organisaties van) maatschappelijke actoren worden betrokken bij de afspraken in een
convenant. In die zin dragen zij verantwoordelijkheid voor de inhoud en verschuift die
verantwoordelijkheid deels van de overheid naar hen.1280 Hoewel diverse auteurs wijzen
op het mogelijk democratisch tekort van wetgevingsalternatieven in het algemeen, is het
de vraag of die kritiek ook convenanten betreft.1281 Convenanten gesloten door de overheid

1276 Klaster 2012, p. 90.
1277 Zie 2.2.9 en 2.3.12
1278 Charité & Verhagen 2013, p. 14-15.
1279 Van Ommeren 2012b, p. 203-224, Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 286-291.
1280 Van Ommeren 2012b, p. 207-208, 234-236.
1281 Bokhorst 2014, p. 37, 358.
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worden gepubliceerd en zijn gratis en openbaar toegankelijk via de digitale databank
wetten.nl.1282 Dat betekent echter niet dat de (inhoud van) de convenanten ook bekend is,
zoals eerder al werd opgemerkt.1283 Veerman, De Kok en Clement waarschuwen dat con-
venanten soms via een lang en stroperig proces tot stand komen en wijzen op het belang
van een heldere procedure en duidelijke taken.1284 Naast dezemeer theoretische argumenten
hebben verschillende auteurs geconstateerd dat er weinig (empirische) onderbouwing is
voor de effectiviteit van convenanten. Zo hebben Dijkgraaf e.a. de effectiviteit van conve-
nanten op het gebied van energiebeleid onderzocht. Onder effectiviteit verstaan zij demate
waarin het beleidsdoel wordt bereikt. Zij schetsen het beeld dat zowel theoretische als
empirische onderbouwing voor de effectiviteit van convenanten ontbreekt, waarbij onder
effectiviteit het behalen van de beleidsdoelen wordt verstaan. Dit betekent niet dat conve-
nanten altijd ineffectief zijn, want er zijnmogelijk andere voordelen voormaatschappelijke
actoren. Het beschikbare onderzoek is nog te weinig op de Nederlandse situatie gericht
en richt zich niet op individuele convenantenmaar op convenanten in het algemeen. Voor
een effectief gebruik van convenanten is het volgens Dijkgraaf e.a. van belang dat maat-
schappelijke actoren actief betrokken worden bij de totstandkoming van het convenant,
dat door handhaving en alternatieve instrumenten een prikkel tot naleving wordt gegeven
en dat de resultaten van het convenantenworden gemeten en geëvalueerd.1285 Voor conve-
nanten tussen de overheid en (organisaties van) maatschappelijke actoren lijkt overigens
aan die eis van betrokkenheid te worden voldaan. Overmars benadrukt dat het belangrijk
is dat de sector een duidelijk belang bij het convenant heeft en dat de gemaakte afspraken
concreet en de uitkomsten meetbaar zijn. Daarnaast onderstreept ook hij het belang van
handhaving van de afspraken.1286 Los van de algemene effectiviteit van convenanten past
er een kanttekening bij de effectiviteit van convenanten voor de aanpak van onnodige
regeldruk. De externe regeldruk kan hierdoor afnemen, doordat geen regelgeving wordt
opgesteld maar in plaats daarvan een convenant wordt gesloten. Dat de interne regeldruk
afneemt is minder evident. De afspraken uit het convenant vragen uitwerking, die onder
meer zal plaatsvinden in interne regelgeving. Bij de keuze voor een convenant als wetge-
vingsalternatief bestaat dus het risico dat een verschuiving optreedt van externe naar
interne regeldruk.

Veerman, De Kok en Clement bespreken dat de omgang van de normadressaten met
algemene voorwaarden vande overheidmede bepaalt welk effect die algemene voorwaarden
op onnodige regeldruk kunnen hebben. Bij diensten die voor de burger noodzakelijk zijn,

1282 Aanwijzing 24 en 25 van de Aanwijzingen voor convenanten 2003 (Stcrt. 2003, 18).
1283 Zie onder meer 2.2.2 en 2.2.5.
1284 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 301-302.
1285 Dijkgraaf e.a. 2009, p. iii-iv.
1286 Overmars 2014, p. 37-42, 53-54.
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signaleren zij het risico dat de algemene voorwaarden beperkt worden gelezen en meer als
een automatismedan bewustworden geaccepteerd.1287 VanOmmeren pleit voor het gebruik
van algemene voorwaarden als wetgevingsalternatief, waarbij het voordeel bestaat uit de
volgens hem noodzakelijke verschuiving van de verantwoordelijkheid van de overheid
naar de maatschappij.1288 Dit pleidooi gaat uit van de eerder besproken veronderstelling
dat betrokkenheid een positief effect op onnodige regeldruk heeft. Tegelijkertijd wijst Van
Ommeren erop dat het onderscheid tussen eenwettelijke bepaling en algemene voorwaar-
denweliswaar juridisch duidelijk is,maar dat dit voor de individuele burgerweinig uitmaakt
en dat zowel eenwet als algemene voorwaardenworden ervaren als iets dat door de overheid
wordt opgelegd.1289 Kortom, het voordeel van de keuze voor algemene voorwaarden zou
zitten in de toegenomen betrokkenheid van maatschappelijke actoren, waarbij de verant-
woordelijkheid van de overheid naar hen verschuift. Het optreden van dat effect kan
worden betwijfeld, omdat algemene voorwaardennet alswetgeving door de normadressaten
worden ervaren als door de overheid opgelegd. Hierdoor valt te betwijfelen of de inzet van
algemene voorwaardenwerkelijk bijdraagt aan een vermindering van onnodige regeldruk.

Over de effectiviteit van het instrument zelfregulering is veruit het meeste geschreven.
Specifiek in het kader van de aanpak van onnodige regeldruk staat zelfregulering volop in
de belangstelling, opnieuw vanwege de veronderstelling dat regels die door een sector zelf
zijn opgesteld, meer draagvlak genieten en sneller en beter worden nageleefd.1290 In zijn
bespreking van het probleem regeldruk bespreekt Van Ommeren een aantal remedies
tegen onnodige regeldruk. Hij benadrukt het belang van de zoektocht van de overheid
naar alternatieven voor wetgeving, waaronder zelfregulering door de sector. Het gebruik
van zulke alternatieven leidt tot een verschuiving van verantwoordelijkheid van de overheid
naar de sector. Daardoor neemt het totale aantal regels weliswaar niet af, maar er wordt
minder door de overheid en meer door de sector zelf gereguleerd. Volgens Van Ommeren
neemt de regeldruk door die verschuiving van de verantwoordelijkheid af.1291 Deze ver-
schuiving van verantwoordelijkheid zorgt echter vooral voor een vermindering van de
externe regeldruk, waarbij een verschuiving naar interne regeldruk optreedt. Vanuit het
perspectief van de professionals op de werkvloer levert de verschuiving van verantwoorde-
lijkheid dan ook geen vermindering van onnodige regeldruk op.

1287 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 286. Dit risico van algemene voorwaarden wordt ook meer algemeen
besproken bijvoorbeeld door Valk in zijn commentaar bij artikel 6:231 BW (Valk 2021).

1288 Van Ommeren 2012b, p. 205, 234-236.
1289 Van Ommeren 2012b, p. 208-210.
1290 Overmars, RegelMaat 2016 (31)1, p. 42-55, Bokhorst 2014, p. 10, Van Ommeren 2012b, p. 210-213 en

Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 293.
1291 Van Ommeren 2012b, p. 234-236.
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Zoals in 4.5.1 is beschreven worden drie varianten van zelfregulering onderscheiden. Ten
eerste is er vrije of zuivere zelfregulering. Westerman constateert dat zuivere zelfregulering
zeldzaam is en dat het bij zelfregulering alswetgevingstechniekmeestal gaat omvervangende
of geconditioneerde zelfregulering, in ieder geval om zelfregulering waarbij de overheid
een rol speelt.1292 Als nadeel van zuivere zelfreguleringwijzenVeerman,DeKok enClement
erop dat in het geval van dit type zelfregulering geen ofminder controle door het parlement
mogelijk is.1293 Het gebrek aan democratische controle ontstaat volgens hen doordat de
overheid bij dit type zelfregulering vrijwel geen rol speelt, nu de sector zelf een bepaald
thema reguleert. De enige vormvan democratische controle bestaat uit demaatschappelijke
en politieke druk op de overheid om alsnog in te grijpen, als de nadelen niet langer opwegen
tegen de voordelen. Voorts noemen de auteurs een aantal andere nadelen van zuivere
zelfregulering. Zo wijzen zij erop dat niet alle maatschappelijke actoren even goed zijn
georganiseerd, waardoor hun belangen mogelijk onvoldoende worden meegenomen. Een
ander risico bestaat uit de verschuiving van externe naar interne regeldruk, veroorzaakt
door de te gedetailleerde en specifieke regels die de sector zichzelf oplegt. Dit nadeel wordt
tevens benoemd door Bokhorst, die waarschuwt dat maatschappelijke actoren regels
nauwelijks toerekenen aan de juiste regelgever.1294 Een derde risico betreft het toezicht en
de handhaving op naleving. Als een sector zichzelf reguleert, bestaat het risico dat daarbij
minder prioriteit wordt gegeven aan toezicht en het handhaven van naleving van de
gemaakte afspraken.1295

Ten tweede is er vervangende zelfregulering, in de vorm van normalisatie of certificatie,
waarbij de overheid de zelfregulering actief stimuleert met wettelijke maatregelen of de
dreiging daarvan. Zowel normalisatie als certificatie leveren zo private normen op. Diverse
auteurs wijzen erop dat de overheid regelmatig inwetgeving naar zulke normen verwijst.1296

Hoewel het gaat om private normen, volgt uit jurisprudentie van de Hoge Raad dat deze
bij een dergelijke verwijzing ter beschikkingmoetenworden gesteld,maar dat de verwijzing
de normen nog geen algemeen verbindende voorschriften maakt.1297 Charité en Verhagen
bespreken de effectiviteit van NEN-normen in het onderzoek dat zij, in opdracht van het
ATR, hebben uitgevoerd naar de relatie tussen normen en regeldruk die door ondernemers
en burgers wordt ervaren. Zij benoemen een aantal nadelen van zulke normen die bij

1292 Westerman, RdW 2016 (37)1, p. 50.
1293 Dit nadeel zien zij ook bij vervangende zelfregulering.
1294 Bokhorst 2014, p. 323, 337.
1295 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 296-299.
1296 Neerhof 2018, p. 202-205, Van Ommeren 2012b, p. 216-221, Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 301.
1297 Verder heeft de Hoge Raad bepaald dat het geen probleem is dat voor de normen moet worden betaald,

mits de kosten vergelijkbaar zijn met de leges die gelden voor het opvragen van algemeen verbindende
voorschriften. ZieHR19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1669 enHR22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0393.
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kunnen dragen aan onnodige regeldruk. De informatievoorziening over de normen
beoordelen ondernemers als onvoldoende, waardoor bij hen onduidelijkheid kan ontstaan.
Tevens zijn de normen niet voor alle ondernemingen toepasbaar en hebben vooral kleinere
ondernemingen moeite met die toepassing in hun specifieke situatie. Verder is het
onduidelijk welke normen als gelijkwaardig gelden in de gevallen waarin alternatieven zijn
toegestaan.1298 Vanuit wetgevingsperspectief zien zowel Evers als Van Gestel twee risico’s
van certificatie, namelijk het gebrek aan representativiteit en transparantie. Voldoende
betrokkenheid van belanghebbende actoren zou volgens hen bereikt kunnen worden
doordat de wetgever randvoorwaarden voor de certificatie stelt. Beide auteurs bespreken
dat op het gebied van accreditatie en certificatie veel wordt samengewerkt op Europees en
internationaal niveau en dat zulke randvoorwaarden niet per definitie van nationale oor-
sprong hoeven te zijn.Dewetgever zou de transparantie van certificatie kunnen bevorderen,
door bij verwijzing naar certificatie een verplichting tot publicatie en evaluatie op te
nemen.1299 Ook de relatie tussen certificatie en regeldruk is onderzocht in opdracht van
het ATR. Uit dat onderzoek door Te Riele e.a. blijkt dat certificatie in de vier onderzochte
casus niet altijd bijdraagt aan een afname van regeldruk; deze kan door de inzet van dit
instrument zelfs toenemen. Alsmogelijke oorzaken voor die toenamewijzen de onderzoe-
kers op het risico van stapeling van normen, vooral in de variant waarbij de overheid toe-
zicht houdt op de certificatie en naleving. Bij verwijzing naar certificatie bestaat het risico
dat door de overheid extra normen worden toegevoegd aan de certificatie.1300

Tot slot is erwettelijk geconditioneerde ofwettelijk gestructureerde zelfregulering.Dorbeck-
Jung, Oude Vrielink-Van Heffen en Reussing beschrijven in hun rapport dat de drie door
hen onderzochte casus (gezondheidszorg, hoger onderwijs en milieusector) aan zijn te
merken als voorbeelden vanwettelijk geconditioneerde zelfregulering.1301 Uit hunonderzoek
volgt dat hun respondenten een betere aansluiting bij de sector en een grotere transparantie
en legitimiteit van de organisatie als belangrijkste voordelen noemen.1302 Hoewel deze
voordelen niet in het hoger onderwijs werden gezien, kan dit volgens de auteurs worden
verklaard door de stelselwijziging die net voor de onderzoeksperiode plaatsvond.1303

Anderen hebben later onderzocht in hoeverre het systeem van kwaliteitszorg in het hoger
onderwijs bijdroeg aan de ervaren regeldruk.1304 Zij concluderen dat de ervaren regeldruk

1298 Charité & Verhagen 2013.
1299 Van Gestel 2008, p. 93-107, Evers 2002.
1300 Te Riele e.a. 2010, p. 51-53.
1301 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 26.
1302 De term sector gebruiken de auteurs als een synoniem van branche (Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van

Heffen & Reussing 2005, p. 7).
1303 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005, p. 42-43.
1304 Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019.

277

� -RWXVYQIRXIR ZSSV HI EERTEO ZER SRRSHMKI VIKIPHVYO



niet ontstaat door één partij, maar door het samenspel van de betrokken actoren. De
externe regelgeving laat weliswaar veel ruimte aan de instellingen, maar die ruimte vullen
die door interne kwaliteitszorgeisen in. Die invulling is volgens de onderzoekers soms
onnodig zwaar en belastend, wat wordt veroorzaakt doordat de onderwijsinstellingen ‘geen
risico’ durven te nemen vanwege het belang van accreditatie.1305 Met andere woorden: zij
constateren dat het accreditatiestelsel heeft geleid tot een verschuiving van externe naar
interne regeldruk.1306 Veerman, De Kok en Clement beschrijven dat er voor zelfregulering
een zeker niveau van kennis, draagvlak en organisatie binnen de sector aanwezig moet
zijn. Zij signaleren een aantal risico’s van de keuze voor wettelijk geconditioneerde zelfre-
gulering. Zo is het lastig omde volledige sector bij de zelfregulering te betrekken en bestaat
het risico dat niet alle groepen uit de sector voldoende vertegenwoordigd zijn. Tevens
kunnen de belangen van maatschappelijke actoren buiten de sector, die wel de effecten
van de zelfregulering merken, ondergesneeuwd raken. Een derde risico, dat volgens de
praktijk reëel is, betreft het toezicht en de handhaving op naleving. Als een sector zichzelf
reguleert, bestaat het risico dat minder prioriteit wordt gegeven aan (intern) toezicht en
het handhaven van naleving van de gemaakte afspraken. Veerman, De Kok en Clement
noemen als voorbeeld geneesmiddelenreclame, waarbij onvoldoende werd toegezien op
de naleving van opgelegde sancties.1307 Westermanwaarschuwt voor het risico dat (wettelijk
geconditioneerde) zelfregulering leidt tot een verslechtering in plaats van de beoogde
verbetering van de individuele autonomie. Met zelfregulering wordt beoogd om de sector
zichzelf te laten reguleren zodat de (primaire) werkprocessen worden verbeterd en verge-
makkelijkt. Bij zelfregulering in opdracht gebeurt dit volgens Westerman niet. Omdat het
gaat om een opdracht worden zowel de regels als de naleving in het licht van die opdracht
opgesteld en gepresenteerd.1308 Met andere woorden: het gaat vooral om de uitvoering van
de opdracht tot zelfregulering. Het resultaat is niet dat de processen op de werkvloer
worden vergemakkelijkt, maar uitsluitend dat de opdracht tot zelfregulering wordt uitge-
voerd. In aanvulling daarop wijst Westerman erop dat het zichzelf laten reguleren van een
sector niet automatisch betekent dat de regels door werknemers op de werkvloer worden
opgesteld. In plaats daarvan gebeurt de zelfregulering door managers en beleidsmakers in
de sector, waarmeeWesterman impliciet wijst op een verschuiving van externe naar interne
regeldruk.1309

1305 Van der Vegt, Ehrismann & Van der Burg 2019, p. 33-35.
1306 Zie over die verschuiving ook 2.2.12.
1307 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 297-298.
1308 Westerman, RdW 2016 (37)1, p. 50-54.
1309 Westerman, Ars Aequi 2012, p. 720-728, zie ook Bokhorst, RegelMaat 2016 (31)5, p. 352-354, Bokhorst

2014, p. 321-327. Zie over deze verschuiving 2.3.8 en 2.3.13.
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4.5.4 Besluit

In deze paragraaf zijn een aantal wetgevingsalternatieven besproken, namelijk convenanten,
algemene voorwaarden van de overheid en zelfregulering door een sector, waarbij zuivere,
vervangende enwettelijk geconditioneerde zelfreguleringworden onderscheiden. Hoewel
deze alternatieven veelvuldig worden besproken in het kader van de vermindering van
onnodige regeldruk, is slechts in beperktemate bekend in hoeverre het daarbij om effectieve
alternatieven gaat. Daarnaast is onduidelijk of dewetgevingsalternatieven hundoel bereiken
of uitsluitend een verschuiving van externe naar interne regeldruk veroorzaken. Tevens
volgt niet uit empirische data welke factoren van onnodige regeldruk precies kunnen
worden beïnvloed door die wetgevingsalternatieven. De onderliggende veronderstelling
bij alle besprokenwetgevingsalternatieven lijkt datmeer betrokkenheid vannormadressaten
bij de totstandkoming van wetgeving leidt tot een betere normacceptatie, een beter
draagvlak, meer autonomie en handelingsvermogen voor de normadressaten en minder
onnodige regeldruk. Voor de juistheid van die veronderstelling is geen empirische onder-
bouwing beschikbaar. Kortom, er is nog meer onderzoek nodig over de precieze werking
van de wetgevingsalternatieven. Wel is het duidelijk dat bij de inzet van deze wetgevings-
alternatieven het risico bestaat dat uitsluitend de externe regeldruk afneemt, terwijl
onnodige interne regeldruk ontstaat.

De instrumenten in deze paragraaf bieden een alternatief voor regelgeving. De vraag is in
hoeverre die instrumenten een geschikt onderdeel kunnen vormen van het beleid gericht
op de aanpak van onnodige regeldruk. In een tweetal wat oudere preadviezen wordt
ingegaan op het nut van onderwijsconvenanten, convenanten die specifiek betrekking
hebben op het onderwijs.1310 Zo komt Jonker tot de conclusie dat het nut van onderwijs-
convenanten weliswaar niet zit in hun grote verschil met een ander type overeenkomst,
maar in hun functie als katalysator voor besprekingen over onderwijsvernieuwingen.1311

Konijnenbelt benoemt als een van de pluspunten van convenanten dat hiermee als het
ware vertrouwen kan worden georganiseerd door de overheid, waardoor samenwerking
laagdrempeliger kan worden opgestart.1312 Beide preadviseurs zien convenanten als een
nuttig alternatief voor regelgeving, waarbij de mogelijkheid tot overleg en de grotere
betrokkenheid van maatschappelijke actoren als de grootste voordelen van convenanten
worden genoemd. Zoals eerder aan de orde was kunnen die aspecten een positieve invloed
op onnodige regeldruk hebben, maar ontbreekt hierover vooralsnog empirische data.

1310 Konijnenbelt 1992, p. 25-26, 48-49.
1311 Jonker 1992.
1312 Konijnenbelt 1992.
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Een voordeel van algemene voorwaarden dat in de literatuur wordt genoemd, is de grotere
betrokkenheid van de partijen doordat de algemene voorwaarden explicietmoetenworden
geaccepteerd. Opnieuw geldt de kanttekening dat onbekend is in hoeverre een grotere
betrokkenheid een positief effect op onnodige regeldruk heeft. Daarnaast werd al genoemd
dat die grotere betrokkenheid in theorie bestaat, maar dat in de praktijk ook onbewuste
acceptatie van algemene voorwaarden mogelijk is.1313 Daarbij komt dat regelgeving en
algemene voorwaarden niet altijd uit elkaar worden gehouden en soms in elkaar over
lopen.1314 Of algemene voorwaarden geschikt zijn om ingezet te worden als alternatief voor
regelgeving, hangt dan ook af van de nog onbewezen veronderstelling dat de grotere
betrokkenheid een positief effect op onnodige regeldruk heeft.

Ten derde wordt de vraag beantwoord in hoeverre de verschillende vormen van zelfregu-
lering ingezet kunnen worden als alternatief voor regelgeving. Zoals hiervoor al is
besproken vindt zuivere zelfregulering zonder overheidsbemoeienis plaats, waardoor dat
geen instrument is dat de overheid als alternatief voor regelgeving kan inzetten.De overheid
heeft wel een rol bij de andere twee typen van zelfregulering, waardoor deze instrumenten
mogelijk wel een geschikt alternatief voor regelgeving bieden. Van vervangende zelfregu-
lering zijn twee typen besproken, namelijk accreditatie en certificatie. Er zijn een aantal
aspecten die deze wetgevingsalternatieven beter bruikbaar kunnenmaken dan regelgeving:
zo kunnen de door de sector gecreëerde regels duidelijker en eenduidiger zijn. Dit is niet
zonder meer het geval, want het gebruik van open normen in de wetgevingsalternatieven
kan tegelijkertijd zorgen voor onduidelijkheid, doordat een verdere invulling noodzakelijk
is. Daarnaast kan de ontstane onduidelijkheid soms juist aan onnodige regeldruk bijdragen
als sprake is van slecht vindbare, niet uniforme of onvolledige informatie over technische
normen,wat zorgt voor onduidelijkheid.Voor beide vormenvan vervangende zelfregulering
geldt dat deze op een specifiek thema gericht kunnen zijn, waardoor deze beter zijn toege-
spitst op een specifieke situatie dan (algemene) regelgeving. Ook die specificiteit heeft niet
altijd een positief effect en kan ervoor zorgen dat de normen minder goed zijn toe te passen
door kleinere organisaties en ondernemingen. Wettelijk geconditioneerde zelfregulering
kan ervoor zorgen dat actoren in een bepaalde sector een thema zelf regelen. Daarbij gelden
de kanttekeningen dat de wettelijke conditionering kan leiden tot een verplichting tot
reguleren, wat juist aan onnodige regeldruk kan bijdragen. De onnodige regeldruk wordt
dan niet veroorzaakt door de (inhoud van) de externe regelgeving, maar door de verplich-
ting om het thema in interne regelgeving te reguleren. Tevens kan die interne regelgeving
zelf onnodige regeldruk opleveren, waarmee sprake is van de eerdergenoemde verschuiving
van externe naar interne regeldruk. Verder komt de ruimte om een thema te regelen niet

1313 Zie 4.5.3.
1314 Van Ommeren 2012b, p. 210.
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altijd bij de werknemers op dewerkvloer terecht,maar regelmatig ook bij hetmanagement.
Uit het voorgaande volgt dat vervangende zelfregulering en wettelijk geconditioneerde
zelfregulering geschikte alternatieven voor regelgeving kunnen zijn bij de aanpak van
onnodige regeldruk, maar dat hierbij de nodige kanttekeningen gelden.

��� %PXIVREXMIZI WXYVMRKWMRWXVYQIRXIR

Naast wetgevingsalternatieven bestaan er alternatieve sturingsinstrumenten, die verschil-
lende alternatieven bieden voor top-down sturing door middel van regelgeving. Een alter-
natief voor regelgeving bestaat volgensVeerman,DeKok enClement tevens uit zogenoemde
‘tweede generatie sturingsinstrumenten’, waaronder zij onder meer verschillende vormen
van onderhandelend wetgeven scharen.1315 Het gaat in deze categorie met alternatieve
sturingsinstrumenten zowel om instrumenten die in de catalogusmet beleidsinstrumenten
van het KCWJ staan als om instrumenten die vooral elders in de literatuur worden voor-
gesteld.Het zijn geenwetgevingstechnieken ofwetgevingsalternatieven,maar instrumenten
die op een andere manier bij de aanpak van onnodige regeldruk door de overheid ingezet
kunnen worden. Van de instrumenten is wel bekend dat ze een of meer factoren van
regeldruk kunnen beïnvloeden, maar die invloed is slechts beperkt duidelijk. Daarnaast
worden deze instrumenten veelal niet of slechts beperkt besproken in verbandmet onnodige
regeldruk. De instrumenten die aan de orde komen zijn voorlichting, nudging en boosting
en onderhandelend wetgeven.

4.6.1 Wat houden de instrumenten in?

Voorlichting
Voorlichting is een veelomvattend onderwerp. Het instrument voorlichting kan zowel
verwijzen naar de communicatie van wetgeving en beleid aan de maatschappij, als naar
een alternatief voor wetgeving. Dit onderscheid blijkt ook uit de door de Onderwijsraad
beschreven categorisering van beleidsinstrumenten die OCW kan inzetten, waarbij er vier
mogelijke soorten instrumenten zijn: planning, bekostiging, regelgeving en beïnvloeding.
De laatste categorie met instrumenten omvat ‘alle acties die worden ondernomen om
actoren te beïnvloeden langs andere wegen dan de eerste drie; meestal gaat het hier om
een moreel appel, communicatie of voorlichting’.1316 Bij voorlichting over wetgeving gaat
het om het communiceren van regelgeving, waarbij de voorlichting een ondersteunend
karakter heeft. Voorlichting in plaats van regelgeving gaat over een andere manier van

1315 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 286.
1316 Onderwijsraad 2007, p. 17.
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sturen of beïnvloeden vanmaatschappelijke actoren. Deze twee soorten voorlichting zullen
hieronder worden besproken.

Het instrument voorlichting is opgenomen in de beleidsinstrumentencatalogus van het
KCWJ. De informatie over het instrument voorlichting vermeldt het volgende:

‘Voorlichting is een beleidsinstrument dat informeel van karakter is en dat
uitgaat van gedragsbeïnvloeding zonder dwang.Het is daarmee ook een stimu-
lerend beleidsinstrument, zonder repressief karakter. Er is verder sprake van
een indirect beleidsinstrument. De overheid neemt niet zelf een taak ter hand
(zoals bij overheidsproductie), maar kiest voor co-productie (sic.). Het is zoals
gezegd gericht op gedragsbeïnvloeding enwel in de vorm van sociale regulering
(net als educatie, overleg en dergelijke). Voorlichting heeftmeestal een eenzijdig
karakter: de overheid geeft informatie aan het brede publiek (algemene voor-
lichting) of aan een specifieke doelgroep (specifieke voorlichting). Tot slot
veronderstelt voorlichting in zekere mate een verticale, top down benadering
vanuit de overheid.’1317

Deze omschrijving betreft zowel voorlichting over wetgeving, als voorlichting in plaats
van wetgeving. Beide typen voorlichting kunnen gericht zijn op de maatschappij in het
algemeen of op een specifieke doelgroep. Een voorbeeld van algemene voorlichting zijn
de informatiecampagnes van de Rijksoverheid over de maatregelen rond de aanpak van
het coronavirus, COVID-19, die waren bedoeld voor het informeren van de hele Neder-
landse bevolking. Die informatiecampagnes betroffen deels voorlichting over regelgeving,
waarinmaatschappelijke actorenwerden geïnformeerd overmaatregelen die voortvloeiden
uit diverse noodverordeningen en later ook tijdelijke wetgeving.1318 Aan de andere kant
waren de informatiecampagnes deels een alternatief voor wetgeving. Zo werden burgers
opgeroepen om de zogeheten CoronaMelder-app te installeren, waarvan de installatie
weliswaar gewenst was, maar juist expliciet niet wettelijk verplicht.1319 Een voorbeeld van
voorlichting die is gericht op een specifieke doelgroep is de eerdergenoemde brochure
‘Ruimte in Regels’, die OCW in oktober 2017 naar alle basisscholen in Nederland zond.1320

Later werden soortgelijke brochures naar middelbare scholen en mbo’s verzonden.1321 In

1317 KCWJ 2020b.
1318 Zoals de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Stb. 2020,124) en de Tijdelijke wet maatregelen

covid-19 (Stb. 2020,441).
1319 Dit volgt uit artikel 6d, achtste lid, Wet publieke gezondheid, zoals toegevoegd aan de Wet publieke

gezondheid in de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (Stb. 2020, 374).
1320 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 2017.
1321 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 2018a.
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de brochures beantwoordde OCW veelgestelde vragen over de onderwijswetgeving en het
toezicht door de Inspectie, die onder meer naar voren kwamen tijdens het overleg over de
Regeldrukagenda 2014-2017.1322 Dergelijke brochures zijn een voorbeeld van voorlichting
over wetgeving. De brochures hebben als doel om leraren, schoolleiders en schoolbestuur-
ders te informeren over de wettelijke verplichtingen die volgen uit de regelgeving. Zo
worden in de brochure ‘Ruimte in Regels’ ondermeer verplichtingen opgesomd die volgen
uit de WPO.1323

Aan de rol en werking van voorlichting wordt aandacht besteed in de gedragswetenschap-
pen. In demeeste van die publicaties vormt (onnodige) regeldruk vooralsnog geen expliciet
thema. De WRR heeft in een tweetal adviezen uitgebreid aandacht besteed aan het belang
van gedragswetenschappelijke inzichten voor het overheidsbeleid.1324 Over de inzichten
op het gebied van gedragswetenschappen en beleid wordt jaarlijks gerapporteerd door het
BIN NL. In 2019 besteedde BIN NL in het rapport aandacht aan diverse positieve effecten
van communicatie op het gedrag van burgers.1325 Er wordt besproken dat de voorlichting
relatief eenvoudig kon worden verbeterd, bijvoorbeeld met aanpassingen in brieven en
e-mails. Tevens komt naar voren dat communicatie kan bijdragen aan het vergroten van
de naleving van wetgeving.1326 Als de voorlichting is gericht op het vergroten van naleving,
is er sprake van voorlichting overwetgeving. Voorlichtingwordt dan ingezet omde kennis
van normadressaten over beleid en wetgeving te vergroten, in de verwachting daardoor
de naleving te vergroten.1327 Voor zowel voorlichting over wetgeving als voorlichting in
plaats van wetgeving, geldt dat voorafgaand aan de inzet van het instrument duidelijk in
kaart moet worden gebracht aan wie wordt gecommuniceerd en wat de behoeften, vragen
en kenmerken van de doelgroep zijn. Tevens is een goede timing en afstemming van de
voorlichting van belang.1328

In de literatuur over de rol en werking van voorlichting wordt geen expliciete aandacht
geschonken aan de invloed die voorlichting kan hebben op onnodige regeldruk.Die invloed
kan daardoor nog niet empirischworden onderbouwd. In de literatuurwordt voorlichting
wel genoemdals instrument dat onnodige regeldruk kanbeïnvloeden. ZonoemenVeerman,
De Kok en Clement dat voorlichting een alternatieve manier van sturing kan bieden die

1322 Zie hierover Blesgraaf, NTOR 2019/1, p. 18-35.
1323 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 2017, p. 4.
1324 WRR 2017, WRR 2014. Zie ook 2.2.5.
1325 Zie 2.2.5. Het BIN NL is een samenwerkingsverband tussen ambtenaren van alle ministeries, voor het ver-

zamelen en delen van gedragswetenschappelijke kennis.
1326 BIN NL 2019.
1327 Zie 3.4.7.
1328 Blesgraaf, NTOR 2019/1, p. 18-33.
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ingezet kan worden bij de aanpak van onnodige regeldruk, overigens zonder uit te leggen
hoe dit volgens hen precies zou werken.1329 Zij noemen dus voorlichting als een alternatief
voor regelgeving. In 2017 heeft Deloitte in opdracht van het ATR onderzocht hoe
gedragswetenschappelijke inzichten konden bijdragen aan de aanpak van onnodige
regeldruk.1330 In het daaropvolgende advies heeft het ATR gepleit voor een grotere rol van
voorlichting bij de aanpak van onnodige regeldruk. Dit zou onder meer bestaan uit het
duidelijk communiceren van het maatschappelijk nut en doel van regelgeving aan de
doelgroep bij het communiceren van nieuwe regelgeving.1331 In het advies van het ATR
gaat het over voorlichting over regelgeving.

Nudging en boosting
Twee gerelateerde sturingsinstrumenten zijn nudging en boosting.1332 Het idee van de
instrumenten is afkomstig uit de gedragspsychologie, waarna in beleidsstukken verschillende
termen opdoken in relatie tot deze instrumenten. Het gaat dan om nudging, waarmee
wordt verwezen naar het veranderen van de default of standaardoptie en het aanpassen
van de keuzearchitectuur.1333 Voor de oorsprong, of in ieder geval de impuls, van de aan-
dacht voor nudging wordt steeds verwezen naar de publicatie van Thaler en Sunstein.1334

Nudging wordt daar als volgt omschreven:

‘A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that
alters people’s behavior in a predictable way without forbidding any options or
significantly changing their economic incentives. To count as a mere nudge, the
intervention must be easy and cheap to avoid.’1335

Verschillende auteurs laten zien dat nudges na de aanvankelijke scepsis in toenemende
mate worden gebruikt als beleidsinstrument.1336 In de catalogus met beleidsinstrumenten
van het KCWJ wordt de benaming keuzearchitectuur gehanteerd.1337 Uit de informatie
van het KCWJ blijkt dat dit instrument kan worden ingezet als een vorm van indirecte
sturing, in situaties waarin een bepaalde keuze van burgers gestimuleerd kan worden

1329 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 286.
1330 Deloitte 2016.
1331 Actal 2017, p. 2, 15-17.
1332 Zie 2.2.5.
1333 Scherpenisse e.a. 2014, p. 3-5.
1334 Thaler & Sunstein 2008. Verwijzing door Raymaekers, Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement

2020/3, p. 71-90, Raymaekers & Brans, BeleidsonderzoekOnline 2020, Benartzi e.a. Psychological Science
2017 (28)8, p. 1041-1055, Scherpenisse e.a. 2014, RMO 2014, WRR 2014.

1335 Thaler & Sunstein 2008, p. 6.
1336 Tummers & de Ridder 2019, p. 135-149, Scherpenisse e.a. 2014, p. 22.
1337 KCWJ 2021b.

284

6IKIPHVYO MR LIX SRHIV[MNW



zonder deze af te dwingen.1338 De WRR bespreekt de inzet van keuzearchitectuur als een
manier waarmee de overheid de keuzedruk van burgers kan verminderen, waarmee de
WRR doelt op het helpen van burgers in stressvolle situaties of situaties waarin ze te maken
krijgen met ongezonde of onwenselijke verleidingen.1339 De inzet van keuzearchitectuur
past volgens de WRR in een realistisch perspectief, waarin de overheid rekening houdt
met een verminderd denk- en doenvermogen van burgers in complexe situaties.1340 Een
bekend voorbeeld van een nudge is het veranderen van de default bij orgaandonatie. In
het oude systeemmoesten burgers zichzelf actief registreren, terwijl vanaf 1 juli 2020 iedere
burger automatisch orgaandonor is, tenzij een bezwaar wordt geregistreerd.1341

Boosting is een term waarvoor wordt verwezen naar een aantal artikelen van Hertwig.1342

In een artikel samen met Grüne-Yanoff wordt een boost als volgt omschreven:

‘The objective of boosts is to improve people’s competence to make their own
choices. The focus of boosting is on interventions that make it easier for people
to exercise their own agency by fostering existing competences or instilling new
ones.’1343

BIN NL verwoordt het verschil tussen een nudge en een boost zo, dat een nudge stuurt op
een gedragsverandering, terwijl een boost de competenties om een keuze te maken positief
wil beïnvloeden. Een voorbeeld van een boost is het maken van een overzichtelijke beslis-
boom,waarmee het nemen van een beslissingwordt vergemakkelijkt.1344 Zulke beslisbomen
zijn regelmatig gebruikt in de communicatie over de coronamaatregelen, bijvoorbeeld om
burgers te helpen met de beslissing of zij in quarantaine zouden moeten.1345

Onderhandelend wetgeven
Veerman, De Kok en Clement zien onderhandelend wetgeven als een sturingsinstrument
dat een alternatief biedt voor regelgeving. Onderhandelend besturen zien zij als de over-
koepelende term voor allerlei soorten (geïnstitutionaliseerd) overleg tussen de overheid
en betrokken maatschappelijke actoren. Zulke alternatieve sturingsinstrumenten kunnen
volgens hen worden ingezet om onnodige regeldruk te verminderen.1346 De term onder-

1338 KCWJ 2021b.
1339 Tiemeijer 2011, WRR 2017.
1340 Zie 2.2.5.
1341 Tiemeijer 2011, p. 98, Scherpenisse e.a. 2014, p. 11, Rijksoverheid 2020.
1342 Hertwig, Behavioural Public Policy 2017(1)2, p. 143-161.
1343 Hertwig & Grüne-Yanoff, Perspectives on Psychological Science 2017, p. 145.
1344 BIN NL 2019, p. 15-16.
1345 Rijksoverheid 2021.
1346 Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 286.
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handelend wetgeven volgt uit het onderzoek van Stoter en Huls, maar zij baseren dit op
eerder eigen onderzoek en publicaties van Hoekema over onderhandelend bestuur.
Hoekema stelt dat de oorsprong van het principe van onderhandelend bestuur minstens
teruggaat naar de Middeleeuwen. De overheid zoekt volgens hem steeds een compromis
of akkoord, waarbij rechten worden uitgewisseld voor tegenprestaties.1347 Het proces van
onderhandelend bestuur omschrijft Hoekema als volgt:

‘Onderhandelend bestuur is een vormvan openbaar bestuurwaarbij de publieke
besluitvorming inzake voorbereiding, vaststelling en uitvoering van publiek
beleid afhankelijk wordt gemaakt van het resultaat van overleg en onderhande-
ling in een min of meer duurzaam geheel van relaties tussen bestuursorganen
en de ambtelijke staf en (doorgaans) particuliere organisaties en groepen.’1348

Op deze definitie baseren Stoter en Huls hun concept van onderhandelend wetgeven. In
hun onderzoek uit 2003 hebben zij de werking van onderhandelend wetgeven in een
viertal casus bestudeerd.1349 Hun onderzoek uit 2006 gaat onder meer over de vraag of
onderhandelendwetgeven kanworden aangemerkt als een van demogelijke oorzaken van
regeldruk. Onder onderhandelend wetgeven verstaan zij ‘een complex proces van geven
en nemen tussen belangengroepen uit de samenleving en vertegenwoordigers van de
overheid, ambtenaren en politici’.1350 Bij deze definitie zal hier worden aangesloten.

4.6.2 Welke factoren van onnodige regeldruk kunnen de instrumenten
beïnvloeden?

Nu de alternatieve sturingsinstrumenten zijn omschreven, is het de vraag hoe deze
instrumenten onnodige regeldruk kunnen beïnvloeden. Zoals in de introductie van deze
paragraaf al werd uitgelegd, is er slechts beperkt literatuur beschikbaar over deze alterna-
tieven, wat zeker geldt als wordt gekeken naar hun invloed op onnodige regeldruk. Toch
wordt in deze paragraaf globaal besproken hoe deze alternatieven de categorieën van fac-
toren (wet, context en persoon) kunnen beïnvloeden die bijdragen aan onnodige regeldruk.

Factoren die met de wet zelf te maken hebben
Het (vaker) inzetten van voorlichting, nudging en boosting en onderhandelend wetgeven
kan verschillende factoren van onnodige regeldruk beïnvloeden die te maken hebben met

1347 Hoekema 1998, p. 365-366, Hoekema 1994.
1348 Hoekema 1998, p. 7.
1349 Stoter & Huls 2003.
1350 Stoter & Huls 2006, p. 10.
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de wettekst zelf. Deze instrumenten hebben vooral betrekking op de totstandkoming,
implementatie en communicatie van regelgeving. Dat betekent dat deze instrumenten uit
de categorie met factoren over de wettekst zelf vooral het aantal regels zullen beïnvloeden.
Waar voorlichting wordt ingezet als een alternatief voor regelgeving, zal het aantal regels
en de regeldichtheid afnemen. Daarnaast kan voorlichting, als instrument dat regelgeving
ondersteunt, een positieve invloed hebben opde duidelijkheid van de bestaande regelgeving.
De inzet van nudging en boosting kan burgers helpen om keuzes uit verschillende (nale-
vings)opties te maken. Dit kan regelgeving overbodig maken, waardoor het aantal regels
kan afnemen.Verder kan onderhandelendwetgeven zorgen voor een grotere betrokkenheid
van normadressaten, die kan leiden tot een toename van de werkbaarheid, als regelgeving
door de grotere betrokkenheid van normadressaten beter toepasbaarwordt op de specifieke
situaties in de sector.

Factoren die met de context te maken hebben
De alternatieve sturingsinstrumenten dragen bij aan de betrokkenheid van de maatschap-
pelijke actoren uit de betreffende sector bij de sturing. Daardoor kunnen de instrumenten
verschillende factoren beïnvloeden die meer met de context te maken hebben. De inzet
van voorlichting kan vooral de factor draagvlak beïnvloeden. Verder kan er een positieve
invloed uitgaan van de wijze en frequentie van voorlichting, doordat normadressaten
geïnformeerd worden over de regelgeving waardoor transparantie en herkenbaarheid
toenemen. Van nudging en boosting gaat weinig invloed uit op de factoren die met de
context temaken hebben, omdat de overheidmet deze instrumenten vooralmaatschappe-
lijke actoren bij het maken van een keuze ondersteunt. Tot slot kan onderhandelend wet-
geven eraan bijdragen dat de sectororganisaties bij de sturing worden betrokken. Hun rol
kan zowel een positieve als een negatieve invloed op onnodige regeldruk hebben. Een
positieve invloed kan uitgaan van het vertegenwoordigen van de belangen van de sector,
wat bij kan dragen aan het draagvlak voor de sturing. Tegelijkertijd kan de sectororganisatie
ook juist bijdragen aan onnodige regeldruk, bijvoorbeeld door protocollen of interne regels
waarmee de externe regelgeving wordt uitgevoerd. Die interne regels kunnen bijdragen
aan het ontstaan van interne regeldruk. Daarnaast kan er sprake zijn van een hogere
doelmatigheid, doordat het nut en helderheid van de procedures duidelijker is en onnodig
werk kan worden voorkomen. Signalen over dergelijke problemen kunnen bij deze
instrumenten gemakkelijker naar vorenworden gebracht dan binnen hetmeer traditionele
wetgevingsproces. Voorts kan een grotere betrokkenheid van normadressaten een positieve
invloed hebben op hun eigenaarschap. Daarvoor is wel vereist dat de normadressaten ook
daadwerkelijk worden betrokken en zich betrokken voelen. Stoter en Huls merken over
die betrokkenheid op dat door de overheid niet wordt gecontroleerd in hoeverre alle
betrokkenen in voldoende mate worden gehoord.1351 Ramlal komt in zijn studie van het
1351 Stoter & Huls 2006, p. 117-118.
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wetgevingsproces tot de conclusie dat de betrokkenheid van burgers zeer beperkt is.1352

Verder zou de werkdruk in de sector kunnen afnemen doordat pijnpunten die bijdragen
aanwerkdruk gemakkelijkerworden geagendeerd. Invloed opdewerkzaamheden is immers
een belangrijk aspect van het ontstaan vanwerkdruk. Tevens kan het draagvlak in de sector
door de grotere betrokkenheid toenemen, waarover eerder al werd gewaarschuwd dat
daarvoor wel de volledige sector bereikt en vertegenwoordigd moet worden. Al met al kan
de inzet van alternatieve sturingsinstrumenten een positieve invloed hebben op deze fac-
toren die met de context te maken hebben, waardoor de onnodige regeldruk afneemt.

Factoren die met de persoon te maken hebben
Tot slot zal de invloed worden besproken van overige instrumenten op factoren die met
de persoon temaken hebben. Informerende voorlichting kan eraan bijdragen dat de kennis
van regelgeving bij normadressaten toeneemt.Daarnaast kan de nalevingworden bevorderd
door gedragsinzichten te gebruiken bij de voorlichting, waarbij onder meer wordt gelet
op de manier van formuleren.1353 Dijksterhuis pleit ervoor om in voorlichting tevens te
benadrukken hoe onnodige regeldruk wordt aangepakt. Alleen op die manier worden
mensen zich volgens hem bewust van de langzaam afnemende regeldruk, die hen anders
niet of onvoldoende zou opvallen.1354 Verder kan door duidelijke voorlichting de tijd die
met naleving van regelgeving is gemoeid, afnemen. Als duidelijk is welke handelingen
nodig zijn, kost naleving minder tijd.1355 Tot slot kan een bepaalde insteek van de voorlich-
ting ervoor zorgen dat minder twijfel en wantrouwen uit het optreden van de overheid
spreekt. Zulke twijfel ontstaat bijvoorbeeld bij onduidelijkheid over veranderingen in
beleid en regelgeving. Naar aanleiding van de signalering van die onduidelijkheid in de
‘Regeldrukagenda 2014-2017’ heeft OCW in verschillende handreikingen en brochures
gecommuniceerdwat binnen de bestaande regelgevingmogelijk is en aanwelke eisenmoet
worden voldaan. Die brochures waren bedoeld om duidelijkheid te verschaffen.1356 Het
valt te betwijfelen of die duidelijkheid ook is gecreëerd. Zo bereikten de brochures lang
niet de volledige doelgroep en zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de verwachte effecten
op regeldruk.1357

Nudging en boosting zijn beide instrumenten die voornamelijk te maken hebben met de
persoon die regelgeving moet naleven. Het wordt voor die persoon makkelijker gemaakt
omeen keuze temaken tussen verschillende opties (nudging) en de benodigde vaardigheden

1352 Ramlal 2011, p. 285, 290.
1353 BIN NL 2019, p. 9-10.
1354 Dijksterhuis 2013, p. 29-37.
1355 Zie in dit verband Actal 2017 dat tevens is besproken in 2.2.8.
1356 Zie 4.6.1.
1357 Blesgraaf, NTOR 2019/1, p. 18-33.
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voor het naleven van regelgeving worden vergroot (boosting). Hierdoor kunnen diverse
factoren beïnvloed worden. Zo kan de werkbaarheid van regelgeving toenemen, doordat
het toepassen van de regelgeving eenvoudiger wordt. Bij nudgingwordt de standaardoptie
immers aangepast. Verder kan de tijd die nodig is voor het naleven van regelgeving en
daardoor tevens de taakbelasting afnemen. Tot slot kan onderhandelend wetgeven een
invloed hebben op factoren diemet de persoon temaken hebben, doordat normadressaten
een grotere rol spelen bij de sturing. Door die grotere rol kan het handelingsvermogen van
de normadressaten toenemen. Tevens zou de grotere betrokkenheid bij kunnen dragen
aan een betere kennis van de geldende regels en aan een positievere houding tegenover
die regels. Het is bekend dat de inhoud van regelgeving waarmee je vaker te maken hebt,
beter bekend is. Door die betere kennis zijn aan die regelsminder leerkosten verbonden.1358

Datzelfde geldt voor het gepercipieerde nut van de regelgeving. Door de combinatie van
een verbeterde werkbaarheid en gepercipieerd nut kan de factor proportionaliteit, die
bestaat uit een optelsom van werkbaarheid, gepercipieerd nut en de kosten van naleving,
positief worden beïnvloed.

Bruikbaarheid
Zoals ook in eerdere paragrafen is gedaan, wordt ook hier aandacht besteed aan de invloed
die deze alternatieve sturingsinstrumenten op de bruikbaarheid van regelgeving kunnen
hebben. De factor bruikbaarheid overstijgt de drie categorieën en bestaat uit verschillende
aspecten en heeft te maken met de duidelijkheid en eenduidigheid, naast het nut – in de
zin vanmaatwerk – van regelgeving. Zoals hiervoor besproken kan voorlichting regelgeving
zowel vervangen als ondersteunen. Als regelgeving wordt vervangen door voorlichting
heeft dat geen effect op de bruikbaarheid van regelgeving. Voorlichting die is bedoeld om
regelgeving te ondersteunen kan eraan bijdragen dat normadressatenworden geïnformeerd
over het gewenste gedrag. Daaromkan de duidelijkheid van regelgeving positief beïnvloed
worden, doordat het nut en het doel van de regelgeving duidelijker wordt voor de doelgroep
en er voor hen minder leerkosten aan de regelgeving verbonden zijn.1359 In die zin kan de
bruikbaarheid van regelgeving door voorlichting worden verhoogd. Nudging en boosting
dragen op een vergelijkbare manier bij aan de bruikbaarheid van regelgeving, waar zij het
maken van een keuze ondersteunen en zo de naleving van regelgeving vergemakkelijken.
Onderhandelend wetgeven kan bijdragen aan de bruikbaarheid van regelgeving, doordat
maatschappelijke actoren bij de totstandkoming daarvan worden betrokken. Die betrok-
kenheid kan bijdragen aan de duidelijkheid en daarmee de bruikbaarheid van regelgeving.
Een vergelijkbare invloed gaat uit van het instrument van de internetconsultatie. Daarbij
geldt de kanttekening dat de precieze aard van het verband tussen betrokkenheid en

1358 Actal 2017.
1359 Actal 2017.
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onnodige regeldruk onbekend is. Uit het advies van het ATR over leerkosten volgt wel dat
een grotere bekendheid met regelgeving kan bijdragen aan lagere leerkosten en daarmee
aan minder onnodige regeldruk.1360

4.6.3 Wat is bekend over de effectiviteit van de instrumenten?

Ten eerste wordt de literatuur over de effectiviteit van voorlichting besproken. Feitsma
plaatst een kanttekening bij de verwachte positieve effecten van voorlichting. In zijn
proefschrift constateert hij dat overheidsbeleid in toenemende mate gebruik maakt van
inzichten vanuit de gedragswetenschappen. Er is volgens hem echter onvoldoende empi-
rische onderbouwing van die inzichten en tevens worden ze onvoldoende gestructureerd
verzameld.Hierdoorworden de inzichtenminder effectief ingezet danmogelijk zou zijn.1361

Hoewel BIN NL die kritiek erkent, wijst BIN NL op de toename in het gebruik van
gedragsinzichten door de diverse ministeries, de opname van gedragswetenschap in ken-
nisprogramma’s en het ontstaan van functies gericht op het gebruik van gedragsweten-
schappelijke inzichten.1362 Ook de Onderwijsraad heeft kritiek op de ontbrekende onder-
bouwing van de effectiviteit van gedragswetenschappelijke inzichten. Hij wijst op de
noodzaak om (evidence-based) expertise op te bouwen rondomvoorlichting. Voorlichting
kan dan een budgetvriendelijk en effectief instrument zijn en een alternatief bieden voor
regelgeving. Wel signaleert de Onderwijsraad dat de afweging over welk instrument de
voorkeur moet krijgen ingewikkeld is en wijst hij op het belang van het combineren van
beleidsinstrumenten, zoals financiering of wetgeving en voorlichting daarover.1363

Ten tweede wordt de effectiviteit van nudging en boosting besproken. Voor beide
gedragswetenschappelijke technieken geldt dat ze pas in de laatste jaren als instrument
voor de overheid worden benoemd. Dat betekent dat nudging en boosting nog slechts
beperkt zijn ingezet en er nogweinig evaluaties zijn uitgevoerd. In de praktijkwordtnudging
voornamelijk ingezet bij het promoten van een gezondere of duurzamere leefstijl. Tiemeijer
noemt het aanpassen van de default optie als een voorbeeld van een krachtige nudge.1364

Een concreet voorbeeld is het aanpassen van het donorregistratiesysteemper 1 juli 2020.1365

Over het algemeen zijn er twee argumenten tegen het gebruik van nudges: de inzet van
nudgesdoor de overheid zoude keuzevrijheid van individuen beperken, doordat de overheid

1360 Actal 2017.
1361 Feitsma 2019.
1362 BIN 2019, p. 11-12.
1363 Onderwijsraad 2007, p. 76-79.
1364 Tiemijer 2011, p. 97-99.
1365 Besluit orgaandonatie (Stb. 2020, 153).
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actief probeert gewenst gedrag te bevorderen. Achter zulke nudges zou het paternalistische
idee zitten dat de overheid weet wat goed is voor de burgers. Daar wordt tegenin gebracht
dat het aan de burger blijft om de keuze te maken.1366 Tummers en de Ridder bespreken
dat nudges als nadeel hebben dat mensen er weinig van leren, terwijl boosts er juist voor
zorgen dat mensen zelf nadenken en een betere keuze maken.1367 Hoe dan ook is er
momenteel nog onduidelijkheid over de langetermijneffecten van een nudge: het is nog
maar de vraag gedurende welke periode het effect aanhoudt.1368 Boosts kunnen een alterna-
tief bieden waarmee de nadelen van een nudge worden voorkomen. Zo blijft de keuzevrij-
heid door een boost gelijk en kan het effect op de lange termijn beter zijn. Hertwig geeft
daarbij wel aan dat het gaat om een theoretische inschatting, die nog in de praktijk moet
worden getest.1369 Datzelfde geldt voor de effecten van deze instrumenten op onnodige
regeldruk.

Ten derde is ook over de effectiviteit van onderhandelend wetgeven weinig bekend. De
literatuur over onderhandelend bestuur bevat vooral beschrijvingen van de ontstane
werkwijzen van de overheid. Of deze alternatieve manieren van sturing effectief kunnen
zijn in het verminderen van onnodige regeldruk is afhankelijk van de rol die ze krijgen
binnen het proces waarin overheidsbeleid tot stand komt. Sinds onderhandelendwetgeven
werd onderzocht door Stoter enHuls is het wetgevingsproces veranderdwaarbij de wetge-
vingsjurist eerder in het proceswordt betrokken door samenwerking tussenwetgevingsju-
risten en beleidsambtenaren. VanOmmerenwijst erop dat het pleidooi omdewetgevings-
jurist vroeg in het proces te betrekken nog steeds breed wordt gedragen.1370

4.6.4 Besluit

In deze paragraaf zijn de alternatieve sturingsinstrumenten besproken die ingezet kunnen
worden om onnodige regeldruk te beïnvloeden, namelijk de rol van voorlichting en com-
municatie, onderhandelend wetgeven en het gebruik van nudging en boosting. Deze
instrumenten hebben gemeen dat ze slechts op beperkte schaal in de literatuur naar voren
komen. Daarnaast hebben ze gemeen dat ze veelal niet als zelfstandig beleidsinstrument
worden ingezet, maar deel uitmaken van het proces waarin regelgeving tot stand komt of
worden ingezet in combinatie met andere beleidsinstrumenten. Een goed voorbeeld

1366 Raymaekers & Brans, Beleidsonderzoek Online 2020/4, p. 4-11, Feitsma 2019, Hertwig & Grüne-Yanoff,
Perspectives on Psychological Science 2017(12)6, p. 981, Schuttelaar & Partners 2017.

1367 De Ridder & Tummers 2019, p. 140-149.
1368 Raymaekers, Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement 2020/3, p. 71-90.
1369 Hertwig, Behavioral Public Policy 2017(1)2, p. 157-159, BIN NL 2019, p. 16.
1370 Van Ommeren, RegelMaat 2020/4, p. 211.
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daarvan is voorlichting, dat zowel ter ondersteuning van of als alternatief voor regelgeving
kanworden ingezet. Van elk van deze instrumenten bestaat in de literatuur de verwachting
dat het instrument een rol kan spelen bij het verminderen van onnodige regeldruk. Tege-
lijkertijd bestaat er bij sommige van deze instrumenten het risico dat ze juist bijdragen
aan onnodige regeldruk en is er nog onvoldoende bekend over hun effectiviteit bij de
aanpak van onnodige regeldruk. Het instrument voorlichting kan worden toegepast om
te communiceren over regelgeving en kan zo het draagvlak voor regelgeving vergroten en
de kennis over die regelgeving laten toenemen. Daarbij is de gekozen insteek van de
voorlichting van belang om een positief effect op onnodige regeldruk te hebben. Bij zowel
voorlichting die regelgeving kan vervangen als voorlichting die regelgeving ondersteunt,
geldt dewaarschuwing dat daarvoor nodig is dat de inzichten uit de gedragswetenschappen
meer gestructureerd worden onderzocht en toegepast. Twee relatief nieuwe instrumenten
uit de gedragswetenschappen zijn nudging en boosting. Hiermee kan de overheid maat-
schappelijke actoren ondersteunen bij het maken van keuzes. De precieze invloed van deze
instrumenten op onnodige regeldruk is nog onduidelijk. Alternatieve sturingsinstrumenten
worden al ingezet in het proces waarin regelgeving tot stand komt.1371 Onderhandelend
wetgeven maakt onderdeel uit van het wetgevingsproces. Daarbij is de waarschuwing van
Stoter en Huls, dat er vanaf het begin van het wetgevingsproces voldoende aandacht aan
regeldruk moet worden besteed, nog altijd actueel. Hoewel er verbeteringen zijn doorge-
voerd, valt te betwijfelen of deze in de praktijk een effect op onnodige regeldruk hebben.
Met inachtneming van de voorgaande kanttekeningen lijken deze alternatieve sturingsin-
strumenten geschikt om door de overheid te worden ingezet bij de aanpak van onnodige
regeldruk.

��� 3ZIVMKI MRWXVYQIRXIR

Tot slot zal een restcategorie worden besproken met daarin overige instrumenten om
onnodige regeldruk te verminderen. Net als de voorgaande categorie zijn hierin zowel
instrumenten opgenomen die in de catalogus met beleidsinstrumenten van het KCWJ
staan als instrumenten die vooral elders in de literatuur worden voorgesteld. Het gaat
daarbij niet om wetgevingstechnieken of wetgevingsalternatieven, maar om instrumenten
die op een andere manier bij de aanpak van onnodige regeldruk door de overheid ingezet
kunnen worden. Van de instrumenten is wel bekend dat ze een of meer factoren van
regeldruk kunnen beïnvloeden, maar die invloed is slechts beperkt duidelijk. Daarnaast
worden deze instrumenten veelal niet of slechts beperkt besproken in verbandmet onnodige
regeldruk. De instrumenten die aan de orde komen zijn digitalisering, internetconsultatie,

1371 Hooge 2017.
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advisering door het ATR en de keuze om af te zien van het regelen van een thema. De
instrumenten zien niet op de inrichting van de regelgeving, maar op het proces waarin die
regelgeving tot stand komt en hoe deze tijdens het proces en daarna aan maatschappelijke
actoren wordt gecommuniceerd.

4.7.1 Wat houden de instrumenten in?

Digitalisering
Digitalisering is geen wetgevingstechniek of beleidsinstrument. Met de term digitalisering
wordt het toenemende gebruik van ICT door de overheid en de samenleving als geheel
bedoeld.1372 In een ongevraagd advies heeft de Afdeling Advisering van de Raad van State
aandacht besteed aan de effecten van digitalisering. Een deel van dat advies heeft specifiek
betrekking op wetgeving en digitalisering. De Afdeling Advisering van de Raad van State
schrijft over digitalisering:

‘Taalkundig is digitalisering weliswaar “slechts” de omzetting van gegevens
(opgebouwd uit letters, cijfers en beelden) in digitale vorm, in nullen en enen
(binair). In het spraakgebruik refereert het echter aan een groot aantal techno-
logieën, zoals algoritmen, big data, digitale platformen, kunstmatige intelligentie,
robotica, biometrie, persuasieve technologie, augmented reality (zoals Pokémon
Go) en virtual reality. Digitalisering betreft ook niet alleen het verzamelen en
uitwisselen van gegevens, hoezeer informatieproducten ook een belangrijke
rol spelen. Het gaat veel breder om het vervangen van bestaande middelen,
methoden en organisatievormen door nieuwe digitale werkwijzen, met vaak
ingrijpende gevolgen. Digitalisering doet zich overal voor; er is nauwelijks een
gebied aan te wijzen dat er niet door geraakt wordt.’1373

Digitalisering speelt volgens het advies zowel een rol in de totstandkoming van beleid als
in de digitale uitvoering van dat beleid. De digitaliseringsaspecten moeten volgens de
Afdeling Advisering van de Raad van State vanaf het begin in het beleidsproces worden
betrokken.1374 Eerder al adviseerde deWRRdat de overheid bewuster zoumoeten afwegen
welke gevolgen verbonden zijn aan het toenemende gebruik van ICT, door haarzelf en
door de samenleving.1375 Deze adviezen heeft de AfdelingAdvisering van de Raad van State
nog eens benadrukt in een recenter advies, met daarin handreikingen voor de rol van

1372 Donner, RdW 2015(36)2, p. 12-13, WRR 2011a.
1373 Kamerstukken II 2017/18, 26 643, nr. 557, p. 4.
1374 Kamerstukken II 2017/18, 26 643, nr. 557, p. 20-26.
1375 WRR 2011a.
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digitalisering in de uitvoering van wetgeving en de rol van digitalisering in de bestuurs-
rechtspraak. In het advies wordt tevens uitgewerkt hoe in het eigen toetsingskader rekening
zal worden gehouden met aspecten van digitalisering.1376

De laatste jaren besteedt de overheid in toenemende mate expliciet aandacht aan digitali-
sering. De communicatie van en door de overheid wordt in toenemende mate digitaal, net
als de registratie en administratie van gegevens.1377 Tevens vormt digitalisering onderdeel
van het rijksbrede programma gericht op betere regelgeving, waarvan jaarlijks een actieplan
over het onderwerp digitalisering wordt geactualiseerd.1378 Het plan uit 2020, getiteld ‘NL
DIGIbeter 2020’, bevat maatregelen gericht op het toegankelijk maken van digitale
dienstverlening (bijvoorbeeld door digitale apparatuur), het verbeteren van de digitale
dienstverlening van de overheid (bijvoorbeeld door het vergroten van de veiligheid en
betrouwbaarheid hiervan) en aandacht voor ethische vraagstukken die aan digitalisering
zijn verbonden (bijvoorbeeld privacy en gebruik Artificiële intelligentie).1379 De aandacht
voor digitalisering komt terug in beleidsprogramma’s gericht op het verminderen van
onnodige regeldruk.1380 In de programmabrief ‘Merkbare betere regelgeving en dienstver-
lening 2018-2021’ wordt dit als volgt verwoord:

‘Niet alleen de wetten en regels die overheden maken hebben een impact op
de gevoelde regeldruk door ondernemers. Ook de wijze waarop de overheid
haar dienstverlening organiseert is hierop van invloed. Overheden, toezicht-
houders en inspecties kunnen hun dienstverlening merkbaar verbeteren door
begrijpelijke communicatie over beleid en regels, goede onderlinge afstemming
en inlevingsvermogen in de situatie van de ondernemers. (…) Het kabinet gaat
verder met de digitalisering van overheidsdienstverlening aan ondernemers
langs twee lijnen. In de eerste plaats zijn er generieke digitale voorzieningen
ontwikkeld, die samen een ‘digitale overheid voor bedrijven’ vormen (…). In
de tweede plaats is het nodig dat Rijkspartijen,medeoverheden en uitvoerings-
organisaties van de overheid hun diensten voor bedrijven digitaliseren.’1381

In dit programma wordt digitalisering ingezet als instrument om te zorgen voor een
‘merkbare vermindering van regeldruk’.1382

1376 Raad van State 2021a.
1377 Van Ommeren 2012b, p. 232-233, ‘Algemeen wetgevingsbeleid’ kcwj.nl, ‘Wetgeving’ digitaleoverheid.nl.
1378 Zie 5.6.
1379 Kamerstukken II 2019/20, 26 643, nr. 700, b1.
1380 Zie over de beleidsprogramma’s hoofdstuk 5.
1381 Kamerstukken II 2018/19, 29 515, nr. C, p. 16-17.
1382 Zie over dit beleidsprogramma 5.8.
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Hiervoor bleek al dat digitalisering wordt ingezet als beleidsinstrument. Tegelijkertijd
speelt de toenemende digitalisering een rol in het wetgevingsproces, doordat het proces
zelf steeds meer digitaal wordt en doordat regelgeving rekening moet houden met digita-
lisering van de samenleving. Van Ommeren wijst op het belang van samenwerking tussen
beleidsmakers en wetgevingsjuristen, zodat wetgeving digitaal kan worden uitgevoerd.
Een aandachtspunt betreft bijvoorbeeld de standaardisatie en harmonisatie van begrippen,
zodat digitale toegang tot wetgevingwordt vergemakkelijkt. VanOmmeren noemt bijvoor-
beeld het programma Legis, dat bestaat uit diverse digitale hulpmiddelen zoals de internet-
consultatie, een wetseditor en de digitale ondersteuning van het IAK.1383 Lokin wijdt haar
proefschrift en een preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving aan de
digitale uitvoering van wetgeving.1384 Zij onderscheidt drie typen wetgeving over die ver-
binding tussen wetgeving en digitalisering: wetgeving die randvoorwaarden stelt, sector-
specifieke wetgeving over de inhoud van besluiten en infrastructuurwetgeving over alge-
mene digitale voorzieningen. Wetgeving komt weliswaar meer digitaal tot stand, door
gebruik van computerprogramma’s, en wordt digitaal gecommuniceerd met maatschap-
pelijke actoren,maar de daadwerkelijke verbinding tussenwetgeving en digitalisering blijft
moeizaam. Digitalisering heeft volgens haar een te kleine rol in de totstandkoming van
wetgeving. Ondanks de aandacht voor digitalisering blijven concrete veranderingen nog
uit. Zulke veranderingen zouden er bijvoorbeeld uit kunnen bestaan dat de digitale uitvoe-
ring centraal komt te staan in het wetgevingsproces. Het uitblijven van concrete verande-
ringen wijt Lokin onder meer aan onvoldoende contacten en samenwerking tussen
wetgevingsjuristen, ICT-deskundigen en uitvoerders vanwetgeving, waardoor de (digitale)
uitvoering van wetgeving vervolgens niet goed aansluit bij de bedoeling van de wettekst.
Wetgeving zou techniekonafhankelijk of techniekneutraal geformuleerd moeten worden,
waarbij zij signaleert dat daarvoor wellicht concretisering van open normen noodzakelijk
is. Ze beschrijft twee aspecten van techniekonafhankelijke wetgeving. Ten eerste moet de
formulering van wetgeving techniekneutraal zijn, waarmee wordt bedoeld dat ‘deze met
verschillende digitale middelen kan worden uitgevoerd’ en onafhankelijk is van de ICT-
voorzieningen die vervolgens voor de uitvoering nodig zijn. Ten tweedemoet dewetgeving
onafhankelijk zijn van toekomstige technologische ontwikkelingen, die zonderwetswijziging
uitgevoerdmoeten kunnenworden.Hierover zouden bepalingen in deAanwijzingen voor
de regelgeving opgenomen kunnen worden, zodat digitalisering een grotere rol verwerft
in het proces rondom het opstellen van wetgeving.1385 Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat
de functie van een voorziening wordt genoemd in plaats van een naam van een website of

1383 Van Ommeren 2012b, p. 232-233.
1384 Lokin 2018.
1385 Lokin 2019, p. 47-108.
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app. Een van de voorbeelden die Lokin noemt is de voorziening van het berichtenverkeer
met de overheid, de ‘Berichtenbox’ op MijnOverheid.nl.1386

Kortom, de term digitalisering kent diverse betekenissen. Hier gaat het om het gebruik
van ICT door de overheid bij de totstandkoming en uitvoering van wetgeving. Daarbij
gaat het om de digitalisering van het wetgevingsproces, de uitvoering en de communicatie
van de wetgeving aan de maatschappij. Tevens gaat het om de digitale ondersteuning van
de naleving van wetgeving, waarmee bijvoorbeeld het invoeren van gegevens kan worden
vereenvoudigd. Zo is digitalisering een instrument dat kan worden ingezet bij de aanpak
van onnodige regeldruk.

Internetconsultatie
Een volgend instrument dat hier zal worden besproken is de internetconsultatie.1387 De
internetconsultatie is vanaf 2009 gefaseerd ingevoerd en sinds 2016 verplicht voor alle
wetgeving. Er geldt een uitzondering op deze regel voor technische wetswijzigingen of
implementatie van Europese regelgeving, want in die gevallen is de internetconsultatie
optioneel.1388 De Jong en Zijlstra benoemen dat de consultatie wordt uitgevoerd door het
ministerie dat voor de desbetreffende regelgeving verantwoordelijk is. Het doel van de
consultatie is volgens hen om ‘informatie van deskundigen en belanghebbenden te vergaren
teneinde de wetgevingskwaliteit te verbeteren.’1389 Broek e.a. omschrijven een internetcon-
sultatie als ‘eenmethode van consultatie via internet waarbij burgers, bedrijven, instellingen
en andere organisaties worden geïnformeerd over wet- en regelgeving in voorbereiding
en daar een reactie op kunnen geven’.1390 Een van de motieven voor de invoering van zulke
internetconsultaties is steeds de bijdrage aan de aanpak van onnodige regeldruk geweest.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de startnotitie, waar de beoogde doelen worden vermeld:

‘1. Openbaarheid en transparantie over voorbereiding vanwet- en regelgeving-
voorstellen (sic.),
2. Gebruik maken van de in de samenleving aanwezige kennis en ervaring om
de kwaliteit en bruikbaarheid van de regelgeving te vergroten en de ervaren
regeldruk te verminderen,
3. Het bevorderen van draagvlak voor de regelgeving.’1391

1386 Lokin 2019, p. 77-78.
1387 Zie 5.6.4.
1388 Kamerstukken II 2016/17, 29 515, nr. 397, p. 5.
1389 De Jong & Zijlstra 2009, p. 216.
1390 Broek e.a. 2016, p. 11.
1391 Kamerstukken II, 2006/07, 29 279, nr. 57, b1, p. 40.
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Deze doelen zijn geëvalueerd in de evaluatie over de doelrealisatie van de internetconsul-
tatie. In het evaluatierapport verwijzen de onderzoekers naar een voortgangsrapportage
over het verminderen van regeldruk en concluderen het volgende:

‘Gaandeweg werden ook andere beleidsdoelen met internetconsultatie in ver-
band gebracht. Door het realiseren van de drie eerdergenoemde kerndoelen
zou ook zicht worden verkregen op het draagvlak voor voorstellen. Uiteindelijk,
zo is de gedachte zou dit allemaal tezamen kunnen bijdragen aan een vermin-
dering van regeldruk. De redenering daarachter is dat heldere, inzichtelijke en
gedragen wetgeving, die vanuit verschillende perspectieven tegen het licht is
gehouden, uiteindelijk beter in te voeren zal blijken te zijn, beter handhaafbaar
en daardoor minder arbeidsintensief.’1392

Uit die conclusie volgt dat het verminderen van onnodige regeldruk een van de kerndoelen
was bij de start van de pilot met internetconsultaties. Later verdween dit doel naar de
achtergrond.1393 In het evaluatierapport komt het verminderen van regeldruk daardoor
nog slechts zijdelings aan de orde.1394 De vraag in hoeverre het instrument internetconsul-
tatie bij kan dragen aan het voorkomen van onnodige regeldruk vormde geen onderdeel
van het evaluatieonderzoek en komt ook niet naar voren in ander onderzoek.

Vanwege het verplichte karakter van de internetconsultatie in het wetgevingsproces, zijn
er talloze voorbeelden van internetconsultaties te noemen. Dat aantal blijft aanzienlijk als
wordt gekeken naar internetconsultaties over een wetsvoorstel dat betrekking heeft op po,
vo enmbo enwaarbij de vermindering van regeldruk een expliciete rol speelt. Ter illustratie
kan worden gewezen op de internetconsultatie over het Wetsvoorstel verbetering rechts-
positie en rechtsbescherming mbo-student, die in de periode van december 2019 tot en
met januari 2020 liep.1395 Bij de verwachte effecten staat dat het wetsvoorstel een verlichting
van de administratieve lasten van mbo-scholen beoogt, een doelstelling die ook expliciet
in de memorie van toelichting naar voren komt. De maatregelen die voor die verlichting
moeten zorgen zijn het afschaffen van de onderwijsovereenkomst en bijbehorende verplich-
tingen en het introduceren van een rapportageplicht, waarmee onduidelijkheid over het
informatiebeding voor ouders van minderjarige studenten moet worden weggenomen.1396

1392 Broek e.a. 2016, p. 18 verwijzen naar Kamerstukken II 2012-2013, 29 362, nr. 224.
1393 Broek e.a. 2016, p. 11,18, 63.
1394 Broek e.a. 2016, p. 68-76.
1395 Kamerstukken II 2020/21, 35 625, nr. 3, p. 30-32.
1396 Kamerstukken II 2020/21, 35 625, nr. 3, p. 19-22.
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Advisering door het ATR
Sinds 2017 voert het ATR aan de hand van een toetsingskader de regeldruktoets uit.1397

Het ATR heeft onder meer de taak om vooraf te adviseren over de regeldrukeffecten van
voorgenomen wetgeving. Andere taken zijn het adviseren over bestaande regelgeving, het
uitbreiden van internationale samenwerking en het ontwikkelen van de methodiek over
het concept regeldruk.1398 Omdat het ATR een tijdelijk adviescollege is, worden de werk-
zaamheden regelmatig geëvalueerd.1399 In de evaluaties wordt gekeken naar verschillende
indicatoren, waarvoor een bepaalde norm is geformuleerd. Die indicatoren zijn de volle-
digheid en tijdigheid van advisering, de proportionaliteit van de behandeling van de
adviesaanvragen, de ervaren kwaliteit van de werkwijze van het ATR en de bijdrage aan
de verbetering van de wetgevingskwaliteit.1400

Conformartikel 2 van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk is de advisering
over voorgenomen wetgeving de kerntaak van het ATR. Die advisering vindt plaats aan
de hand van een toetsingskader, dat steeds in de publicaties van het ATRwordt opgenomen
en bestaat uit de volgende vier vragen:

‘1. Nut en noodzaak: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het aan-
gewezen instrument?
ATR kijkt bij de toetsing naar de onderbouwing van het beleidsdoel van het
voorstel en of inzichtelijk is gemaakt waarom wetgeving het meest geëigende
instrument is.
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk?
De toelichting bij een voorstelmoet een analyse bevatten van eventueelminder
belastende alternatieven.Mocht niet worden gekozen voor hetminst belastende
alternatief, dan adviseert ATR dit met goede redenen te omkleden.
3. Is de uitvoeringswijze werkbaar voor hen die de wetgeving moeten naleven?
Bij dewerkbaarheid en uitvoerbaarheid gaat het omdematewaarin en dewijze
waarop bij het opstellen van de ontwerpregelgeving rekening is gehouden met
hoe deze ‘op de werkvloer’ wordt ervaren. De MKB-toets wordt mogelijk bij
deze vraag opgenomen.
4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht?
Het kwalitatief en kwantitatief goed in beeld brengen van de regeldruk gebeurt
aan de hand van de Rijksbrede systematiek. Dit moet duidelijk maken of alle

1397 De ontwikkeling van het ATR en haar werkwijze komt aan de orde in hoofdstuk 5.
1398 ATR 2020.
1399 Zie 5.8.3.
1400 ATR 2020, p. 8.
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handelingen die nodig zijn om de wettelijke verplichtingen na te leven, wel
goed in beeld zijn.’1401

De beantwoording van deze vragen leidt tot een advies met daarin een dictum, waarvan
er vier soorten zijn. De mogelijke eindoordelen zijn: indienen zonder aanpassing, indienen
met aanpassing, niet indienen tenzij er bepaalde aanpassingen worden gedaan en in het
geheel niet indienen.1402 Zowel de werkwijze van het ATR als die van haar voorloper Actal
zijn periodiek geëvalueerd. Die evaluaties zijn gericht op dewerkwijze van het adviescollege
en geven daardoor geen antwoord op de vraag in welke mate de advisering bijdraagt aan
de vermindering van onnodige regeldruk.1403 Dit kan worden geïllustreerd aan de hand
van demeest recente evaluatie uit 2020.1404 Berkhout e.a. hanteren een analysemodel waarin
zij de centrale doelstelling van het ATR omschrijven als ‘een bijdrage leveren aan betere
regelgeving door middel van betere onderbouwing van beleid, met name vanuit het per-
spectief van de regeldruk voor de drie doelgroepen die in het mandaat van [het] ATR zijn
genoemd (burgers, bedrijven en professionals).’1405 In hun conclusies vermelden zij hier
het volgende over: ‘De netto-effectiviteit van de ATR-adviezen op betere wetgeving is
moeilijk te bepalen. De hoofdreden hiervan is dat er rondom wetgevingstrajecten veel
adviezen zijn, waaronder een advies van het ATR. Een dossier kent ook meerdere aspecten
die afgewogen zullenmoetenworden. Regeldruk is een belangrijk, doch slechts één aspect.
Besluitvormers staan voor de taak de verschillende aspecten af te wegen.’1406

Afzien van regelgeving
Als laatste ‘instrument’ in deze categorie zal worden besproken dat het soms een betere
keuze kan zijn om een thema niet te regelen. Er is zeker discussie mogelijk over de vraag
of die keuze als een instrument kan worden aangemerkt. Toch zal die keuze hier worden
besproken, onder meer omdat uit de IAK-vragen valt af te leiden dat moet worden over-
wogen of een thema geregeld moet worden. Het gaat daarbij om de vijfde vraag van het
IAK naar de rechtvaardiging van overheidsinterventie, met daarbij de deelvragen of het
een taak van de overheid is, of herverdeling van welvaart noodzakelijk is, of er een reden
is om gedrag te corrigeren of dat er sprake is van het falen van demarkt. Als een overheids-
interventie gerechtvaardigd is, ziet de zesde vraag vervolgens op de afweging over wat
daarvoor het beste instrument is.1407 De uitkomst van beide vragen kan zijn dat het beter

1401 ATR 2020, p. 9.
1402 ATR 2020, p. 13.
1403 Zie 5.4, 5.5, 5.6.2, 5.7.2 en 5.8.3.
1404 Berkhout e.a. 2020.
1405 Berkhout e.a. 2020, p. 5.
1406 Berkhout e.a. 2020, p. 31.
1407 ‘6. Wat is het beste instrument?’, kcwj.nl.
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is om af te zien van de inzet van een beleidsinstrument. Daarbij is van belang dat deze
situatie wordt onderscheiden van het instrument deregulering.1408 Het gaat namelijk niet
om het verminderen of vereenvoudigen van regels, maar om de keuze om geen verande-
ringen aan te brengen in het bestaande regelbestand. Als de overheid ervoor kiest om af
te zien van het regelen van een bepaald thema, kan daarmee ruimteworden gecreëerd voor
(zuivere) zelfregulering.1409 Als de overheid een thema niet (meer) regelt, hebben maat-
schappelijke actoren uit de desbetreffende sector vervolgens de gelegenheid om het thema
op eigen initiatief alsnog te regelen.

De optie om af te zien van regelgeving volgt ook uit de advisering door de Afdeling Advi-
sering van de Raad van State. Volgens het toetsingskader bestaat een advies uit een
beleidsanalytische toets, een juridische toets en een wetstechnische toets. Een van de
onderdelen van de beleidsanalytische toets is de vraag of het noodzakelijk is om een pro-
bleemmetwetgeving op te lossen. Eenwetsvoorstel is noodzakelijk als hetmaatschappelijke
meerwaarde heeft, die verder gaat dan een daadkrachtig signaal.1410 Daarnaast moet het
gaan om een adequate en duurzame oplossing voor het maatschappelijke probleem dat
de aanleiding vormt voor de wet.1411 Ter illustratie wijst de Afdeling Advisering van de
Raad van State op een aantal voorstellen waarbij de noodzakelijkheid aan de orde kwam.
Een daarvan betreft het initiatiefvoorstel waarmee moet worden voorkomen dat leerlingen
worden uitgesloten van activiteiten vanwege een onbetaalde ouderbijdrage. Over de
noodzaak van dat voorstel merkte de Afdeling Advisering van de Raad van State het vol-
gende op:

‘Met de initiatiefnemers is de Afdeling van mening dat het uitsluiten van leer-
lingen van (niet verplichte) schoolactiviteiten zoals excursies onwenselijk is.
Zij onderschrijft de intentie van de initiatiefnemers om een inclusief en gevari-
eerd aanbod van dergelijke activiteiten te realiseren. Zij is er echter niet van
overtuigd dat wijziging van dewet op ditmoment daarvoor hetmeest geschikte
instrument is. Er zijn mogelijkheden voor verbetering van de uitvoering van
de bestaande regels om zo het doel van het voorstel te bereiken: het voorkomen
van uitsluiting van leerlingen van activiteiten én het in stand houden van een
veelzijdig aanbod van activiteiten dat een waardevolle aanvulling biedt op het
verplichte onderwijsprogramma. Met gebruikmaking van die mogelijkheden
is het belang van de leerling immers het meest gediend.’1412

1408 Zie 4.2.1.
1409 Zie 4.5.1.
1410 Zie 2.2.3 over symbolische regels.
1411 Raad van State 2020, p. 9.
1412 Kamerstukken II 2018/19, 35 063, nr. 4, p. 3.
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De Afdeling Advisering van de Raad van State sloot haar advies af met het derde dictum
om het voorstel niet in behandeling te nemen tenzij het is aangepast. De initiatiefnemers
hebben daarop het voorstel aangepast. Daarbij hebben zij toegevoegd dat het voorstel
volgens hen noodzakelijk is, omdat de inzet vanminder zwaremiddelen niet hebben geleid
tot een oplossing. Nog steeds keert het thema jaarlijks terug in de politieke discussie en
zijn er incidenten van leerlingen die geweigerd worden vanwege een onbetaalde ouderbij-
drage.1413 Het gewijzigde voorstel is op 31 augustus 2020 in werking getreden.1414

Diverse auteurs hebben de keuze om af te zien van het reguleren van een thema besproken
in het kader van regeldruk en specifieker de regelreflex. Die reflex wordt veroorzaakt door
de oproep vanuit de politiek en de maatschappij om, bijvoorbeeld naar aanleiding van een
incident, regels op te stellen om een herhaling te voorkomen.1415 Zo heeft Frissen betoogt
dat incidenten niet volledig te voorkomen zijn en dat het risico op een incident geaccepteerd
moet worden. Daarvoor is volgens hem vereist dat de overheid niet alles wil regelen en
erkent dat incidenten nou eenmaal plaatsvinden, maar ook dat de burger datzelfde erkent
en zelf niet continu verzoekt om overheidsinterventies.1416 Van Twist en Van der Steen
betogen dat er verschillende partijen zijn die om regels vragen: beleidsambtenaren, parle-
mentsleden, bewindslieden, bedrijven en belangenorganisaties uit het veld en de media.
Ook zij betogen dat het idee zou moeten worden losgelaten dat de overheid alles regelt of
kan regelen. In plaats daarvan zou de verantwoordelijkheid bij maatschappelijke actoren
zelf moeten worden gelaten, waarbij de overheid in principe vertrouwt op het handelen
van die actoren en pas ingrijpt als dat vertrouwen wordt beschaamd.1417

Een voorbeeld van een situatie waarin de overheid ervoor koos omde situatie niet (aanvul-
lend) te regelen, is het geval van de examenfraude bij het VMBO Maastricht in 2018. Het
ging om twee vo-scholenwaar leerlingen ondanks onvoldoende schoolexamens tochwaren
toegelaten tot het centraal eindexamen. Deze situatie had uiteindelijk tot gevolg dat alle
gemaakte centrale eindexamens van deze leerlingen ongeldig werden verklaard.1418 De
Auditdienst Rijk heeft het toezicht onderzocht en concludeerde dat de Inspectie de
schoolexamens eerder had moeten onderzoeken, waardoor de problemen eerder zouden
zijn opgemerkt en onrust voorkomen had kunnen worden.1419 Tijdens het Kamerdebat

1413 Kamerstukken II 2018/19, 35 063, nr. 4, p. 3-4.
1414 Stb. 2020, 318.
1415 Zie 3.3.9.
1416 Frissen 2013, p. 23-27.
1417 Van Twist & Van der Steen 2008.
1418 Kamerstukken II 2017/18, 30 079, nr. 73, p. 1-2.
1419 Auditdienst Rijk 2018, p. 5.
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over het rapport van de Auditdienst waarschuwde de toenmalige Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, Van Engelshoven, voor de regelreflex:

‘Een waarschuwing vooraf is wellicht ook gepast: ja, we moeten van zo’n casus
leren, maar we moeten niet (…) in de risico-regelreflex vervallen. Dan wordt
er naar aanleiding van zo’n crisis gezegd: en nu gaan we een hele andere regel-
geving optuigen, de regels omgooien, de controle opschroeven en de autonomie
van scholen inperken. Daar moeten we ook voorzichtig mee zijn, want we
hebben ook lessen uit het verleden dat dat ook niet altijd tot het goede leidt.’1420

‘We moeten ons dan ook realiseren dat we geconfronteerd kunnen en zullen
blijvenwordenmet kleinere of grotere incidenten, want de inspectie komtmaar
één keer in de vier jaar op de scholen zelf. De heer Heerema vroeg in zijn bij-
drage of het toezicht volgensmij waterdicht is. Nee, toezicht is nooit waterdicht.
Geen enkel toezicht in welke sector dan ook zal ertoe leiden dat er nooit meer
een incident of een crisis is. Dat moet je zeker in een complexe samenleving
als de onze ook wel accepteren. En volgens mij zou niemand hier willen dat we
een manier van toezicht inrichten waarbij elk risico uitgesloten is. Dat is een
samenleving waar geen van ons, denk ik, in wil leven. Dus nee, het is nooit
helemaal waterdicht. En ondertussen moet je kijken hoe je zo goed mogelijk,
tijdig risico’s kunt detecteren.’1421

Dit voorbeeld illustreert dat het in sommige gevallen beter kan zijn om, zeker kort nadat
een incident plaatsvindt, af te zien van het maken van aanvullende regelgeving over een
onderwerp. Het incident in dit voorbeeld is aanleiding geweest voor een themaonderzoek
door de Inspectie.1422 Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek heeft de toenmalige
Minister voor Basis- enVoortgezetOnderwijs enMedia, Slob, begin 2020 alsnogwetgeving
aangekondigd. Dat besluit was tot 11 oktober 2020 onderwerp van een internetconsulta-
tie.1423 DeAfdelingAdvisering van deRaad van State en hetATRhebben positief geadviseerd
over de invoering van het besluit.1424 Het besluit is per 1 augustus 2021 inwerking getreden,
conform de aankondigingen tijdens het wetgevingsproces.1425 In dit voorbeeld is niet
gereguleerd als gevolg van de regelreflex na een incident,maar is weloverwogen overgegaan
tot regelgeving waarvan de noodzaak uit onderzoek volgde.

1420 Kamerstukken II 2018/19, 30 079, nr. 103, p. 48-49.
1421 Kamerstukken II 2018/19, 30 079, nr. 103, p. 50.
1422 Kamerstukken II 2019/20, 31 289, nr. 413, b1.
1423 Stb. 2021, 206, p. 38-39,Kamerstukken II 2020/21, 31 289, nr. 461,Kamerstukken II 2019/20, 31 289, nr. 413.
1424 ATR 2021b, Kamerstukken I en II, 2020/21, 31 289, nr. 460, b1.
1425 Kamerstukken II 2019/20, 31 289, nr. 413, p. 3-5, Kamerstukken II 2019/20, 31 289, nr. 425, p. 13.
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4.7.2 Welke factoren van onnodige regeldruk kunnen de instrumenten
beïnvloeden?

Nu de instrumenten zijn omschreven, is het de vraag hoe deze instrumenten onnodige
regeldruk kunnen beïnvloeden. Zoals in de introductie van deze paragraaf al werd uitgelegd,
is er slechts beperkt literatuur beschikbaar over deze instrumenten, wat zeker geldt als
wordt gekeken naar hun invloed op onnodige regeldruk. Toch wordt in deze paragraaf
globaal besproken hoe deze instrumenten de categorieën van factoren (wet, context en
persoon) kunnen beïnvloeden die bijdragen aan onnodige regeldruk.

Factoren die met de wet zelf te maken hebben
De overige instrumenten kunnen verschillende factoren van onnodige regeldruk beïnvloe-
den die te maken hebben met de wettekst zelf. Het eerste instrument in deze categorie,
digitalisering, heeft vooral te maken met de totstandkoming, implementatie en communi-
catie van regelgeving. Uit het preadvies van Lokin volgt dat voor uitgebreidere digitalisering
van wetgeving wellicht meer nadruk gelegd moet worden op het gebruik van gesloten
normen, omdat dit de digitale uitvoering en verwerking vanwetgeving kan vergemakkelij-
ken.1426 In die zin kan digitalisering bijdragen aan de duidelijkheid van regelgeving, doordat
gesloten normen weliswaar minder flexibel zijn, maar wel meer duidelijkheid en eendui-
digheid opleveren. De mogelijkheid om maatwerk te leveren en regelgeving toepasbaar te
maken op individuele situaties zal bij het gebruik van gesloten normen afnemen, omdat
niet elke uitzondering apart in de wet kan worden opgenomen. Open normen bieden een
mogelijkheid om het aantal regels te verlagen, doordat niet alle uitzonderingen in de wet
hoeven teworden opgenomen. Bij het gebruik van gesloten normen vervalt diemogelijkheid
en neemt het aantal normenwaarschijnlijk toe.1427 Daarnaast bespreekt Lokin dat als gevolg
van digitalisering extra bepalingen nodig zijn over de randvoorwaarden en infrastructuur
van digitalisering.1428 Als zulke extra bepalingen nodig zijn, vergroot dat het aantal regels.
Als er een toename van het aantal regels is, zorgt dit eveneens voor een toename van de
regeldichtheid. Voorts kan digitalisering de kwaliteit van regelgeving beïnvloeden, waarmee
wordt verwezen naar de duidelijkheid, eenvoud, bestendigheid, begrijpelijkheid van
regelgeving en in hoeverre de bepalingen tegenstrijdig zijn en verplichten tot bepaald
handelen.1429 Zo kan er worden gekozen voor andersoortige bepalingen om de digitale
totstandkoming van wetgeving mogelijk te maken, waarbij het gaat om meer gesloten
normen en om techniekonafhankelijke en techniekneutrale bepalingen. Waar de invloed

1426 Lokin 2019, p. 77-80.
1427 Zie 4.4.
1428 Lokin 2019, p. 77-80.
1429 Zie 3.2.3.
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van die laatste twee soorten bepalingen op de kwaliteit van regelgeving onbekend is, is dat
voor gesloten normen duidelijker. Een argument om over te gaan van gesloten naar open
normen, is dat de afweging over de naleving van gesloten normen door de wetgever wordt
gemaakt. Gesloten normen vereisen dat uitzonderingen in de regelgevingworden opgeno-
men, waardoor de regelgeving minder duidelijk, eenvoudig en begrijpelijk is. Tot slot zijn
aan het proces van digitalisering zelf kosten verbonden voor de overheid, maar ook voor
de actoren die de regelgeving moeten naleven, bijvoorbeeld als de uitvoering meer digitaal
gaat plaatsvinden en software moet worden aangeschaft. Tegelijkertijd kunnen die kosten
ook juist worden verlaagd, bijvoorbeeld doordat gegevens sneller of slechts eenmalig
hoeven te worden aangeleverd. Ter illustratie kan worden gedacht aan het leerlingvolgsys-
teem, waarbij kosten worden gemaakt voor de aanschaf en het gebruik van het systeem
waarmee toezicht op de kwaliteit van het onderwijs kan worden gehouden. Die kosten
moeten worden afgezet tegen het gemak die een dergelijk systeem kan opleveren en de
tijd die daadwerkelijk met het invoeren van gegevens gemoeid is. Onderzoek onder leden
van de Aob laat zien dat dit slechts om een klein aandeel van de totale administratieve
lasten gaat.1430

Het instrument internetconsultatie heeft zich sinds de eerste pilot in 2011 ontwikkeld tot
een vast onderdeel van het wetgevingsproces. Net als digitalisering heeft ook dit instrument
vooral betrekking op de totstandkoming, implementatie en communicatie van regelgeving.
Het houden van een internetconsultatie kan ervoor zorgen dat maatschappelijke actoren
meerworden betrokken bij de nieuwe of aangepaste regelgeving.Die grotere betrokkenheid
kanwel alleenworden gerealiseerd als er voldoende deelnemers aan de internetconsultatie
zijn. Uit de evaluatie van het instrument blijkt dat er nog stappen zijn te zetten op het
gebied van de groepsgrootte en representativiteit van de deelnemers.1431 Een grotere
betrokkenheid en input kan een indirecte positieve invloed hebben op factoren die te
maken hebben met de regels zelf. Zo kan de betrokkenheid ervoor zorgen dat de kennis
van de regelgeving toeneemt, waardoor de regelgeving beter wordt begrepen en de regel-
geving als duidelijker wordt gezien.

De advisering door het ATR over voorgenomen wetgeving is gericht op het vergroten van
de expliciete rol van het concept regeldruk in het wetgevingsproces.1432 Dit blijkt ook uit
het toetsingskader, waarin vooral aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de voorge-
nomen wet regeldruk zal beïnvloeden. In die zin is de advisering door het ATR meer een
instrument dat is gericht op het volledige concept regeldruk, dan op een of meer factoren

1430 Aob 2017, p. 33.
1431 Broek e.a. 2016.
1432 Zie ATR 2019, p. 4.
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die bijdragen aan onnodige regeldruk. Uit de verschillende publicaties van het ATR in het
algemeen en uit het toetsingskader in het bijzonder blijkt echter dat bijzondere aandacht
wordt besteed aan de werkbaarheid van regelgeving.1433 De derde vraag van het toetsings-
kader ziet op de werkbaarheid van de voorgestelde uitvoeringsmethode. Werkbaarheid
verwijst daar naar de wijze waarop de regel wordt ervaren door de normadressaten die
deze moeten uitvoeren.1434 Dat betekent dat werkbaarheid door het ATR meer beperkt
wordt uitgelegd dan in hoofdstuk 3werd besproken.1435 Door de nadruk die in de advisering
op werkbaarheid wordt gelegd, kan de advisering door het ATR in ieder geval de factor
werkbaarheid in positieve zin beïnvloeden. Of dat effect is bereikt, is onbekend omdat dit
geen onderdeel vormde van de evaluatie van het ATR in 2020.1436

De keuze om af te zien van nieuwe of gewijzigde regelgeving kan invloed hebben op het
aantal regels. Als wordt afgezien van de regulering van een nieuw thema, zal het aantal
regels stabiel blijven. Dit is anders als op een later moment alsnog regelgeving wordt
ingevoerd.1437 Het aantal regels neemt in die situatie toe. Op dezelfde manier verandert
ook de regeldichtheid. Bij deze invloed op factoren geldt de hiervoor besproken kantteke-
ning dat het risico op verschuiving van regelgeving en regeldruk bestaat. Als de wetgever
afziet van het regelen van een thema, kan het thema alsnog worden opgepakt door lagere
regelgevers of door actoren uit de sector zelf. Van een afname van het aantal regels of de
regeldichtheid is dan geen sprake.

Factoren die met de context te maken hebben
In de situatie waarin een grotere rol ontstaat voor de overige instrumenten kunnen tevens
factoren worden beïnvloed die meer met de context te maken hebben. Digitalisering van
hetwetgevingsproces of de uitvoering van regelgeving kan ten eerste de factor doelmatigheid
beïnvloeden. Onnodig werk of stapeling van werkzaamheden zou door digitale uitvoering
voorkomen kunnen worden, doordat het bijvoorbeeld makkelijker is om informatie
gelijktijdig naar verschillende instanties te zenden of automatisch een rapportage te laten
maken. Tegelijkertijd is bekend dat juist de invoering van digitale systemen tot dubbel
werk kan leiden, doordat systemen onvoldoende op elkaar zijn afgestemd, zoals beschreven
door Ledoux en Waslander in hun evaluatie van het passend onderwijs.1438 Ten tweede
geldt dat als voor techniekonafhankelijkwetgevenwordt gekozen, erminder veranderingen
nodig zijn als gevolg van technologische ontwikkelingen. Lokin noemt de uitnodiging om

1433 ATR 2020b, p. 3.
1434 ATR 2020a, p. 11.
1435 Zie 3.2.6.
1436 Berkhout e.a. 2020.
1437 Zie 4.6.1.
1438 Ledoux & Waslander 2020, p. 90-91.
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de aangifte inkomstenbelasting in te vullen als voorbeeld van een techniekonafhankelijke
bepaling, waarbij de uitnodiging per brief, e-mail of downloadbaar programma kan
plaatsvinden en niet langer de vorm van een aangifteformulier dat wordt uitgereikt.1439

Ten derde zou door digitalisering de (digitale) ondersteuning verbeterd kunnen worden,
bijvoorbeeld doordat het invullen van formulieren wordt vergemakkelijkt. Hierbij geldt
dezelfde kanttekening als bij de hoeveelheid veranderingen, dat digitale ondersteuning
alleen een verbetering oplevert als de ICT-systemen goed op elkaar zijn afgestemd.

De advisering door hetATRkan verschillende factoren van onnodige regeldruk beïnvloeden
die te maken hebben met de context waarin de regelgeving moet worden uitgevoerd. Zoals
in 4.7.1 is weergegeven betreft de tweede vraag uit het toetsingskader de mogelijkheid van
minder belastende alternatieven. Die vraag houdt verband met de factoren doelmatigheid
en taakbelasting. De doelmatigheid van regelgeving betreft het ervaren nut, de helderheid
van de voorgeschreven procedures en de mate waarin de regelgeving onnodig werk voor-
komt.1440 De taakbelasting heeft te maken met de hoeveelheid dubbel werk, de complexiteit
van taken en de mate waarin taken ten koste van andere taken of vrije tijd gaan.1441 In de
advisering door hetATRwordt beoordeeld in hoeverre in de toelichting bij de voorgenomen
wetgeving is weergegeven of minder belastende alternatieven zijn overwogen. Door die
toets kan de advisering door het ATR een positieve invloed uitoefenen op de factoren
doelmatigheid en taakbelasting.

Hiervoor was al aan de orde dat een internetconsultatie een instrument betreft waarbij de
maatschappelijke actoren uit de betreffende sector bij de sturing worden betrokken.
Daardoor kunnen verschillende factoren worden beïnvloed die met de context te maken
hebben. Zo kan de zoektocht naar draagvlak bij verschillende maatschappelijke actoren
bijdragen aan regeldruk. Aan een internetconsultatie kunnen individuele actoren een bij-
drage leveren, maar ook organisaties zoals ouderorganisaties kunnen reageren op de
internetconsultatie. Het belang dat in deze bijdragen naar voren wordt gebracht hoeft niet
gelijk te zijn aan dat van leraren, schoolleiders en schoolbestuurders. Het is zelfs mogelijk
dat in de bijdrage van individuele burgers of ouderorganisaties wordt gevraagd om wijzi-
gingen die juist bijdragen aan regeldruk voor leraren, schoolleiders en schoolbestuurders.
Tevens worden de sectororganisaties bij de sturing betrokken. Hun rol kan zowel een
positieve als een negatieve invloed op onnodige regeldruk hebben. Een positieve invloed
kan uitgaan van het vertegenwoordigen van de belangen van de sector, wat bij kan dragen
aan het draagvlak voor de sturing. Tegelijkertijd kan de sectororganisatie ook juist bijdragen

1439 Lokin 2019, p. 75 verwijst naar artikel 6, eerste lid, Awr.
1440 Zie 3.3.3.
1441 Zie 3.3.5.
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aan onnodige regeldruk. Dat kan bijvoorbeeld doordat in de reactie van de sectororgani-
satie wordt opgeroepen tot meer verantwoording of meer duidelijkheid van de overheid.
Een andere bijdrage aan onnodige regeldruk kan ontstaan als de sectororganisatie
betrokken is bij de uitvoering van overheidsregels (bijvoorbeeld door protocollen op te
stellen) of bij (zelf)regulering door de sector. Tevens kan het draagvlak in de sector door
de grotere betrokkenheid toenemen, waarover eerder al werd gewaarschuwd dat daarvoor
wel de volledige sector bereikt en vertegenwoordigd moet worden. Al met al kan de inzet
van alternatieve instrumenten deze factoren die met de context te maken hebben positief
beïnvloeden, waardoor de onnodige regeldruk afneemt.

Voorts kan de keuze om af te zien van het reguleren van een thema verschillende factoren
beïnvloeden die te maken hebben met de context. Zo kan de hoeveelheid veranderingen
positief beïnvloed worden: als niet wordt overgegaan tot het opstellen van nieuwe regelge-
ving vinden er geen veranderingen plaats in het bestaande regelbestand. Die keuze kan
verband houden met de regelreflex, waarbij naar aanleiding van een incident maatschap-
pelijke of politieke druk ontstaat om de situatie zodanig te regelen dat een volgend incident
wordt voorkomen.1442 Dit instrument gaat daarmee tegen de regelreflex in.

Factoren die met de persoon te maken hebben
Ook de overige instrumenten kunnen een invloed hebben op factoren die met de persoon
te maken hebben. Het eerste instrument, digitalisering, kan de werkdruk en de tijd die
nodig is voor naleving beïnvloeden: de digitale uitvoering van wetgeving is vaak bedoeld
om tot een verlaging van deze factoren te leiden, maar kan er ook juist aan bijdragen.
Eerder werd het voorbeeld van het passend onderwijs al genoemd, waar dit verschijnsel
zich voordeed. Tevens werd al geïllustreerd dat digitalisering ook een positieve invloed
kan hebben op de werkdruk en de benodigde tijd voor naleving, doordat het invoeren en
delen van gegevens versneld kan worden.

De advisering door het ATR kan invloed uitoefenen op factoren van onnodige regeldruk
die vooral te maken hebben met de persoon die de regel uiteindelijk moet naleven. Zoals
in 4.6.1 is weergegeven betreft de eerste vraag de nut en noodzaak van de voorgenomen
wetgeving. De vraag ziet zowel op het nut van de voorgenomen regelgeving als op de
noodzaak om regelgeving op te stellen in plaats van te kiezen voor de inzet van een ander
beleidsinstrument. Door deze vragen kan het gepercipieerde nut beïnvloed worden.
Gepercipieerd nut betreft de mate waarin regelgeving door een individu als nuttig wordt
ervaren.1443 Deze factor maakt net als de eerder besproken factor werkbaarheid deel uit

1442 Zie 4.6.1.
1443 Zie 3.3.4.
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van de individuele afweging die uiteindelijk leidt tot de proportionaliteit van de regelgeving
die door de individuele normadressaat wordt ervaren.1444 Door de nadruk die in de advise-
ring ligt op de nut en noodzaak van regelgeving kan deze een positieve invloed op de fac-
toren gepercipieerd nut en proportionaliteit hebben.

De inzet van de internetconsultatie kan de betrokkenheid van de deelnemendemaatschap-
pelijke actoren vergroten. Het instrument wordt vooral ingezet in de fase van de totstand-
koming van regelgeving, waardoor hiervanweinig invloed valt te verwachten op de persoon
die de eventuele regelgeving moet naleven. Eventueel kan de kennis van regelgeving van
de deelnemers aan de internetconsultatie worden verbeterd, al zal die verbetering beperkt
blijven tot kennis over de regelgeving die in consultatie was. Uit de evaluatie van het
instrument internetconsultatie blijkt dat het consulteren van maatschappelijke actoren
bijdraagt aan hun gevoel van transparantie en betrokkenheid bij het wetgevingsproces.1445

Daarnaast laat die evaluatie ook zien dat slechts een beperkte groep maatschappelijke
actoren bereikt wordt met een internetconsultatie. Voor de groep die bereikt wordt, zou
de toegenomen bekendheid van de regelgeving een positieve invloed kunnen hebben op
hun houding tegenover die regelgeving. Tevens zou actieve deelname een positieve invloed
op het gepercipieerde nut kunnen hebben, doordat de achtergrond van de regelgeving
beter bekend is. Of die positieve invloed door de internetconsultaties wordt gerealiseerd,
is niet onderzocht.

Tot slot zal de keuze om af te zien van het regelen van een thema weinig invloed hebben
op factoren die te maken hebben met de persoon die de regelgeving moet naleven. Net als
de internetconsultatie heeft ook deze keuze vooral betrekking op de totstandkoming van
regelgeving, waardoor hiervan weinig invloed valt te verwachten op de persoon die de
eventuele regelgeving moet naleven. Dat is logisch omdat er wordt afgezien van het
opstellen van (nieuwe) regelgeving, die bij zou kunnen dragen aan onnodige regeldruk.

Bruikbaarheid
Zoals ook in eerdere paragrafen is gedaan, wordt nu aandacht besteed aan de invloed die
deze overige instrumenten op de bruikbaarheid van regelgeving kunnen hebben.De factor
bruikbaarheid overstijgt de drie categorieën en bestaat uit verschillende aspecten en heeft
te maken met de duidelijkheid en eenduidigheid, naast het nut – in de zin van maatwerk –
van regelgeving.

1444 Zie 3.4.5.
1445 Broek e.a. 2016, p. 72-73.
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Een digitale totstandkoming en uitvoering van regelgeving vereist dat meer gebruik wordt
gemaakt van gesloten normen en daarnaast dat regelgeving techniekneutraal of techniek-
onafhankelijk moet zijn.1446 Het gebruik van ICT bij de totstandkoming en uitvoering van
regelgeving kan bijdragen aan de bruikbaarheid van die regelgeving, bijvoorbeeld als die
regelgeving eenduidiger wordt door standaardisering van begrippen. Tevens kan de
werkbaarheid van regelgeving worden vergroot, bijvoorbeeld als samenwerking tussen
instanties geautomatiseerd wordt of als problemen met de naleving kunnen worden
voorkomen. Bij dat laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een automatischemelding
bij foutief ingevulde gegevens bij de aanvraag van een vergunning.1447 Regelgeving kan
daarnaast beter bruikbaar zijn als de naleving digitaal ondersteund wordt, bijvoorbeeld
als gegevens slechts eenmalig digitaal doorgegeven hoeven teworden of (deels) automatisch
worden verzameld. Een voorbeeld is een automatisch te genereren rapportage op basis
van beschikbare informatie. Daarbij geldt de waarschuwing van de Afdeling Advisering
van deRaad van State dat standaardisering ertoe kan leiden dat onvoldoende ruimte resteert
voor het maken van uitzonderingen.1448 Als die situatie ontstaat, neemt de bruikbaarheid
en werkbaarheid van regelgeving door digitalisering juist af. In het voorbeeld van de
geautomatiseerde rapportage zou dat bijvoorbeeld kunnen worden opgelost door de ver-
zending niet te automatiseren en de mogelijkheid te creëren om de rapportage aan te
passen.

De inzet van een internetconsultatie kan eraan bijdragen dat maatschappelijke actoren bij
de totstandkoming van regelgeving worden betrokken. Die betrokkenheid kan bijdragen
aan de duidelijkheid en daarmee de bruikbaarheid van regelgeving. Daarbij geldt de
kanttekening dat de precieze aard van het verband tussen betrokkenheid en onnodige
regeldruk onbekend is. Uit het advies van het ATR over leerkosten volgt wel dat een grotere
bekendheid met regelgeving kan bijdragen aan lagere leerkosten en daarmee aan minder
onnodige regeldruk.1449 Doordat slechts een klein aantal mensen betrokken is bij de alter-
natieve sturingsinstrumenten of deelneemt aan de internetconsultatie, zal dit effect beperkt
zijn. Het vergroten van de bekendheid van en betrokkenheid bij internetconsultaties is
een van de verbeterpunten die uit de evaluatie van dit instrument volgde.1450 Advisering
door het ATRkan bijdragen aan de bruikbaarheid van regelgeving doordat de duidelijkheid
van de regelgeving positief kanworden beïnvloed.Daarnaast kan het nut van de regelgeving,
in de zin van het maatwerk dat mogelijk is, positief worden beïnvloed doordat het ATR
in de advisering aandacht besteed aan de uitvoering van de regelgeving. Volgens het toet-

1446 Zie 4.6.1.
1447 Zie bijvoorbeeld Vergeer 2017, p. 163-182.
1448 Raad van State 2018, p. 4-5.
1449 Actal 2017.
1450 Broek e.a. 2016, p. 73-74.
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singskader van het ATR moet de uitvoeringswijze werkbaar zijn voor maatschappelijke
actoren. Door deze aandacht draagt de advisering door het ATR bij aan de bruikbaarheid
van regelgeving. Tot slot zal het ‘instrument’ om af te zien van regulering geen invloed
hebben op de bruikbaarheid van regelgeving: de overheid kiest er immers voor om af te
zien van regelgeving.

4.7.3 Wat is bekend over de effectiviteit van de instrumenten?

Over de werking van de overige instrumenten die hier zijn besproken is weinig bekend en
er is daarnaast weinig empirische data over de effectiviteit van de instrumenten beschikbaar,
zeker als het gaat om de effectiviteit voor de aanpak van onnodige regeldruk.

Als eerste wordt ingegaan op de kanttekeningen bij digitalisering. Vergeer wijst er in haar
onderzoek op dat digitaliseringweliswaar belemmeringen bij de naleving kan verminderen,
maar dat digitalisering geen volledige oplossing is. De ondernemers die zij heeft gesproken
hebben tevens behoefte aan goed direct contact met ambtenaren voor overleg en uitleg
over de naleving van de regelgeving.1451 Van Ommeren wijst op verschillende moeilijk
verlopen digitaliseringsprojecten, een lijstje dat alweer uitgebreid kan worden met meer
recente projecten bij bijvoorbeeld de Belastingdienst en de rechtspraak waar projecten
vanwege inefficiëntie en kostenoverschrijding werden beëindigd en vervolgens herstart.1452

In een ongevraagd advies waarschuwt de Afdeling Advisering van de Raad van State dat
bij de keuze voor digitalisering het gemak van de overheid vaak centraal staat en niet dat
van de normadressaat. Tevens is het volgens de Afdeling Advisering van de Raad van State
een risico dat digitalisering en uitvoerbaarheid van wetgeving pas aan het eind van het
wetgevingsproces aan bod komt, waardoor het risico bestaat ‘dat het overheidsbeleid
onuitvoerbaar [wordt] bijvoorbeeld omdat de software niet op tijd af of niet adequaat is,
of zijn de nadelige gevolgen onaanvaardbaar groot’.1453 Onder meer naar aanleiding van
dit advies is het toetsingskader van de Advisering van de Raad van State aangevuld. Daar-
door wordt meer aandacht besteed aan de gevolgen van digitalisering, onder meer door
de gevolgen voor de rechten en grondrechten van burgers te inventariseren, te kijken waar
de afwegingenworden gemaakt en in hoeverre er gebruikwordt gemaakt van automatische
besluitvorming en de uitvoerbaarheid te onderzoeken.1454 Het in december 2020 verschenen

1451 Vergeer 2017, p. 207.
1452 Van Ommeren 2012b, p. 232. Zie hierover Kamerstukken II 2019/20, 31 066, nr. 588 en Kamerstukken II

2019/20, 29 279, nr. 562 over de beëindiging en herstart van de ICT-projecten bij de Belastingdienst en
Rechtspraak.

1453 Raad van State 2018, p. 20-22, Kamerstukken II 2017/18, 26 643, nr. 557.
1454 Raad van State 2021c.
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rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, ‘Ongekend
onrecht’, vormt een illustratie van de noodzaak van een dergelijke aanvulling.1455 Voorts
heeft het ATR gewaarschuwd dat een verbeterde dienstverlening door digitalisering niet
als zodanig wordt ervaren als daar een verhoging van kosten tegenover staat.1456 In feite
komt dit neer op de waarschuwing dat alleen een vermindering van onnodige regeldruk
optreedt als de verbetering van de ene factor niet door een verslechtering van een andere
factor wordt vergezeld.

Het is onduidelijk in hoeverre de inzet van internetconsultaties effectief is bij de aanpak
van onnodige regeldruk. De Jong en Zijlstra constateren weliswaar dat de consultaties
regelmatig leiden tot aanpassingen vanwetsvoorstellen,maar zij benadrukken tegelijkertijd
dat wetgevingskwaliteit een lastig te definiëren begrip is dat het beoordelen van de impact
van een consultatie bemoeilijkt.1457 Laemers, de Groot-van Leeuwen en Fredriks hebben
in hun studie naar de ervaring van burgers met Awb-procedures laten zien wat burgers
bij dergelijke procedures belangrijk vinden. Die ervaring van burgers wordt volgens hun
onderzoek onder meer beïnvloed door:

‘In de eerste plaats willen burgers werkelijk gehoord worden en hun eigen
verhaal kunnen doen (voice). Zij willen hun argumenten naar voren kunnen
brengen ten overstaan van een luisterende beslisser of rechter. In de tweede
plaats achten burgers een uitkomst rechtvaardiger indien ze invloed hebben
op de procedure, bijvoorbeeld als zij bewijs kunnen inbrengen en argumenten
kunnen aanvoeren (procescontrole). Ten derde is informatieverschaffing en
motivering door de beslisser of rechter van invloed op ervaren legitimiteit en
tevredenheid van procesdeelnemers. Burgers willen geïnformeerdworden. Ten
slotte is de bejegening van belang voor de tevredenheid, acceptatie en naleving
van beslissingen.’1458

Een internetconsultatie biedt burgers een mogelijkheid om hun mening over een voorge-
nomen wet naar voren te brengen. Daardoor kunnen zij invloed uitoefenen op het wetge-
vingsproces. Deelnemers aan een internetconsultatie krijgen een reactie op hun inbreng,
in de vorm van een samenvatting van alle inbrengwaarbij de indieners van het wetsvoorstel
weergeven wat zij hiermee zullen doen. In die zin voldoet het instrument van de internet-
consultatie aan wat burgers van belang vinden bij een dergelijk instrument. Tegelijkertijd

1455 Kamerstukken II 2020/21, 35 510, nr. 2.
1456 Kamerstukken II 2019/20, 27 859, nr. 141, b1.
1457 De Jong & Zijlstra 2009, p. 216-218, 229.
1458 Laemers, De Groot-Van Leeuwen & Fredriks 2007, p. 80-81.

311

� -RWXVYQIRXIR ZSSV HI EERTEO ZER SRRSHMKI VIKIPHVYO



zijn hier wat kanttekeningen bij te plaatsen. Zo blijkt uit het evaluatieonderzoek van Broek
e.a. naar het instrument internetconsultatie dat dit instrument slechts beperkt bekend is
en er slechts een beperkte groep deelneemt aan de consultaties. Verder wordt er getwijfeld
aan de representativiteit van de deelnemersgroep, onder meer doordat er weinig variatie
is in de kenmerken van die deelnemers. Zo is de meerderheid van de deelnemers een man
van 55 jaar of ouder met een hbo of wo opleiding. Laemers, de Groot-van Leeuwen en
Fredrikswijzen erop dat deze groep demeeste aandacht krijgt in onderzoek over de ervaring
van burgers.1459 De deelnemers aan het evaluatieonderzoek zijnwel positief over de bijdragen
die de internetconsultaties leveren aan de transparantie en participatie in het wetgevings-
proces. Tevens leiden bijdragen in de consultaties tot aanpassingen van de voorgelegde
regelgeving.1460 In de evaluatie van Broek e.a. komt de veronderstelling dat internetconsul-
taties kunnen bijdragen aan de aanpak van onnodige regeldruk diverse malen naar voren,
maar wordt deze zelf niet beoordeeld.

Over de effectiviteit van de advisering door het ATR op gepercipieerde regeldruk is weinig
bekend. In de eigen jaarverslagen en voortgangsrapportages van het ATR worden de
werkzaamheden van het ATR beoordeeld in het licht van de effectiviteit van de eigen
adviseringsprocedure. Het gaat dan over het aantal ontvangen dossiers en de hoeveelheid
dossiers waarover via de formele of verkorte ambtelijke procedure wordt geadviseerd.
Tevens wordt gerapporteerd dat 76 procent van de adviezen een positief dictum krijgt,
waarbij door het ATR wordt opgemerkt dat hierin dusdanige fluctuaties zichtbaar zijn dat
geen echte trend te herkennen is. Het is niet zo dat er over het algemeen positiever wordt
geadviseerd bij dossiers waarin de formele of juist de verkorte procedure is gevolgd. Voorts
beschrijft het ATR dat meestal binnen de gestelde termijn wordt geadviseerd en dat het
ATR al voor de consultatiefase wordt betrokken bij de dossiers.1461 Op basis van het jaar
2019 concludeert het ATR dat minder positieve adviezen worden uitgegeven, waaruit
volgens het ATR kan blijken dat de ministeries minder aandacht aan de gevolgen voor
regeldruk besteden. Opvallend is dat het ATR niet monitort in hoeverre haar adviezen
worden opgevolgd en wat daarvan de effecten voor regeldruk zijn. Hiervoor wordt door
het ATR verwezen naar de evaluatie die in 2020 staat ingepland.1462 Ook die evaluatie
richtte zicht echter op de effectiviteit van de procedures van het ATR zelf en niet op de
effecten van de advisering op onnodige regeldruk.1463 Of de advisering door het ATR
effectief is bij de aanpak van onnodige regeldruk is vooralsnog dus onbekend.

1459 Laemers, De Groot-van Leeuwen & Fredriks 2007, p. 84.
1460 Broek e.a. 2016.
1461 ATR 2020b, p. 3-11.
1462 ATR 2020b, p. 12.
1463 Berkhout e.a. 2020. Zie 5.8.3.
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Voorts is er weinig bekend over de effectiviteit van de keuze om af te zien van regulering,
zeker voor wat de effectiviteit van die keuze bij de aanpak van onnodige regeldruk betreft.
In het geval van dit instrument is dat echter logisch: een keuze om iets niet te doen is
ingewikkeld te evalueren. Daar komt nog bij dat er een aanleiding en opdracht voor evalu-
atie moet worden gegeven, wat minder voor de hand ligt als iets juist niet wordt gedaan.
Verder wordt de keuze voor dit instrument vooral bepleit in het kader van de regelreflex,
waar het een pleidooi is om niet snel te reageren op een incident maar alleen tot het
opstellen van regelgeving over te gaan als dat een oplossing voor het probleem biedt.1464

Die keuze draagt bij aan het voorkomen van onnodige regeldruk doordat wordt overwogen
of het risico dat de regelgeving moet uitsluiten of voorkomen wel met regelgeving voorko-
men kan worden. Het lijkt dat die keuze effectief kan zijn bij de aanpak van onnodige
regeldruk, doordat geen nieuwe regelgeving ontstaat. Of die keuze ook daadwerkelijk
effectief was, is lastig te beoordelen. Als op een later moment wordt besloten om alsnog
regelgeving op te stellen, wordt op datmoment een afweging gemaakt en de voorbereiding
gestart. Die hoeven niet hetzelfde uit te pakken als kort na het incident, wanneer er wellicht
meer politieke en maatschappelijke druk bestaat.

4.7.4 Besluit

In deze paragraaf zijn de overige instrumenten besproken die ingezet kunnen worden om
onnodige regeldruk te beïnvloeden, namelijk de rol van digitalisering, de inzet van de
internetconsultatie, de advisering door het ATR en tot slot de keuze om af te zien van
regulering. Deze instrumenten hebben gemeen dat ze slechts op beperkte schaal in de
literatuur naar voren komen. Daarnaast hebben ze gemeen dat ze veelal niet als zelfstandig
beleidsinstrument worden ingezet, maar deel uitmaken van het proces waarin regelgeving
tot stand komt of worden ingezet in combinatie met andere beleidsinstrumenten. Van elk
van deze instrumenten bestaat in de literatuur de verwachting dat het instrument een rol
kan spelen bij het verminderen van onnodige regeldruk. Tegelijkertijd bestaat er bij som-
mige van deze instrumenten het risico dat ze juist bijdragen aan onnodige regeldruk en is
er nog onvoldoende bekend over hun effectiviteit bij de aanpak van onnodige regeldruk.
Zo heeft digitalisering de potentie om de ondersteuning van naleving te verbeteren en de
tijd die is gemoeid met naleving te verminderen. Tot op heden wordt die potentie niet
altijd gerealiseerd. Hoewel meer digitaal over wetgeving wordt gecommuniceerd, kunnen
nogmeer stappenworden gezet ophet gebied van techniekneutraal of techniekonafhankelijk
wetgeven en op het gebied van de digitalisering van de uitvoering van wetgeving. Doordat
systemen soms onvoldoende op elkaar zijn afgestemd of in de praktijk onvoldoende

1464 Zie 3.3.9.
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gebruiksvriendelijk blijken, levert digitalisering soms juist werkdruk op. Verder kan tech-
niekneutraal wetgeven het aantal veranderingen dat nodig is verminderen. Daarnaast
vereist digitale uitvoering van regelgeving een zekere mate van standaardisering, met
mogelijk negatieve gevolgen voor de kwaliteit van regelgeving. Het creëren van voldoende
aandacht voor regeldruk in hetwetgevingsproces is een kerntaak vanhetATR.De advisering
door het ATR is het instrument waarmee de overheid aandacht voor onnodige regeldruk
creëert in het wetgevingsproces. Hoewel het ATR in toenemende mate vroeg in dat proces
bij de voorgenomen wetgeving wordt betrokken, is onduidelijk in hoeverre de advisering
wordt opgevolgd en welke invloed de advisering door het ATR precies op onnodige
regeldruk heeft. Tot slot kan de keuze om af te zien van regulering een positief effect hebben
op onnodige regeldruk. Het gaat daarbij vooral om het tegengaan van de regelreflex.
Daarbij wordt na een incident regelgeving opgesteld om herhaling te voorkomen, terwijl
een herhaling soms niet te voorkomen is. Met inachtneming van de voorgaande kantteke-
ningen lijken de overige instrumenten geschikt om te worden ingezet bij de aanpak van
onnodige regeldruk.

��� &IERX[SSVHMRK ZER HI HIIPZVEEK

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welke instrumenten kunnen worden ingezet om
onnodige regeldruk aan te pakken. Op die vraag is een antwoord gezocht door een inven-
tarisatie te maken van de instrumenten die in de literatuur zijn besproken in verband met
hun mogelijke positieve invloed op onnodige regeldruk. Waar empirisch onderzoek over
de effectiviteit van die instrumenten bij de aanpak van onnodige regeldruk beschikbaar
is, is die aan de orde gekomen. Literatuur over de gevolgen van instrumenten voor onnodige
regeldruk is in het algemeen schaars. Die schaarste is nog groter als wordt gekeken naar
de effecten van instrument op specifieke factoren van onnodige regeldruk. Het perspectief
van dewetgever is leidend in het overgrote deel van de literatuur, terwijl onnodige regeldruk
juist samenhangt met de ervaring van individuen in een bepaalde sector. De inventarisatie
in dit hoofdstuk is gecombineerd met de factoren van onnodige regeldruk uit hoofdstuk 3.
Daarbij is geanalyseerd welke factoren door de instrumenten beïnvloed kunnen worden.

De inventarisatie van factoren die door de beleidsinstrumenten worden beïnvloed laat
zien dat vrijwel elk instrument zowel voor- als nadelen kent. Bij de keuze voor een bepaald
instrument moeten die mogelijke gevolgen van een instrument tegen elkaar worden afge-
wogen. Welk instrument of welke combinatie van instrumenten in een specifieke situatie
het beste resultaat oplevert is uiteindelijk niet alleen het resultaat van die afweging, maar
ook een politieke keuze. Zo is het mogelijk dat de voorkeur voor een bepaald instrument
in het regeerakkoord is vastgelegd, dat aan het positieve effect op een van de factoren meer
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gewicht wordt verbonden of dat door maatschappelijke actoren de voorkeur wordt uitge-
sproken voor een bepaald instrument. Daarnaast genieten sommige instrumenten in een
bepaalde periode de algemene voorkeur, terwijl die voorkeur later weer afneemt. Die ont-
wikkeling is bijvoorbeeld zichtbaar bij het gebruik van convenanten.

De inventarisatie van instrumenten in dit hoofdstuk levert een aantalmogelijke instrumen-
ten op die alleen of in combinatie met andere instrumenten kunnen worden ingezet om
onnodige regeldruk aan te pakken. Daarbij lijkt niet van alle instrumenten een even grote
effectiviteit te worden verwacht. Opvallend is dat veel instrumenten die in eerdere
beleidsprogramma’s zijn ingezet, bij nader inzien niet het verwachte positieve effect op
onnodige regeldruk hadden.1465 De uitgebreide aandacht voor deregulering, in de zin van
vereenvoudiging en vermindering van het aantal regels, is hiervan een voorbeeld. Deregu-
lering bleek het verwachte positieve effect op onnodige regeldrukniet te kunnenwaarmaken.
Dit werd onder meer veroorzaakt door de beleidsneutrale inzet van het instrument,
waarbij de nadruk uitsluitend lag op de vereenvoudiging en vermindering van het aantal
regels, terwijl de inhoud van het gevoerde beleid gelijk bleef.1466 Verder is het instrument
deregulering gericht op het aantal en de complexiteit van regels, terwijl andere factoren
die een rol spelen bij het ontstaan van onnodige regeldruk niet worden beïnvloed.Daarnaast
leidt de beoogde vermindering en vereenvoudiging niet zonder meer tot een voor alle
maatschappelijke actoren eenvoudiger en beter te doorgronden regelbestand.1467 Zo maakt
het verwijderen van verwijzingen en herhalingen regelgeving beter te hanteren voor
juristen. Voor maatschappelijke actoren zonder juridische scholing kan dit juist leiden tot
onduidelijkheid, omdat zonder die verwijzingen en herhalingen inzicht in het systeem van
de wet is vereist. Nu is het voorkomen van (onnodige) regeldruk geen nieuw beleidsdoel.
Het is wel betrekkelijk nieuw dat er concreet nadruk wordt gelegd op onnodige regeldruk.
De constatering dat beleidsinstrumenten soms leiden tot tegenstrijdige effecten roept de
vraag op of de inzet van het instrument vooraf voldoende is onderzocht. Dit lijkt lang niet
altijd het geval. Ook het effect dat het instrument op onnodige regeldruk heeft, vormt lang
niet altijd zelfstandig onderwerp van evaluaties van dat instrument.

Wat opvalt is dat de keuze voor regelgeving de standaardoptie lijkt te zijn. Daarmee wordt
bedoeld dat de keuze voor regelgeving als eerste optie naar voren komt.1468 Bijvoorbeeld
in politieke discussies op politiek niveau over de aanpak van eenmaatschappelijk probleem
of in Kamerdebatten. Daarbij speelt mee dat het in de (onderwijs)politiek als daadkrachtig

1465 Zie 5.9.
1466 Zie 4.2, 5.2 en 5.3.
1467 Zie 2.2.17, 3.2.5 en 4.3.2.
1468 Ellison 2018 constateert hetzelfde voor het Verenigd Koninkrijk (Ellison 2018, 70-73, 216-217, 356-357).
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wordt gezien omeen probleemmet regelgeving aan te pakken.1469 Beleidwordt ontwikkeld
om een maatschappelijk probleem aan te pakken en vloeit voort uit het regeerakkoord,
parlementaire discussie of incidenten. Het risico bestaat dat als de politieke of maatschap-
pelijke druk maar ver genoeg oploopt, er wordt gekozen voor regulering. Dit ondanks het
feit dat aandacht voor alternatieven en de nut en noodzaak van regelgeving een vast
onderdeel vormen van het IAK en er in diverse aanwijzingen van de Aanwijzingen voor
de regelgeving aandacht wordt besteed aan het overwegen van alternatieven.1470 Dat
regelgeving de standaardoptie is, volgt bijvoorbeeld uit zowel de advisering door de
Afdeling Advisering van de Raad van State als door het ATR waarin wordt opgemerkt dat
de noodzaak om tot regelgeving over te gaan en de mogelijkheid om andere instrumenten
in te zetten niet altijd voldoende aandacht krijgt. De aandacht die in die advisering wordt
besteed aan het nut en de noodzaak om te kiezen voor regelgeving, is niet voldoende om
te voorkomen dat de aandacht voor onnodige regeldruk ondersneeuwt. Hoewel de aanpak
van (onnodige) regeldruk al geruime tijd een beleidsdoel is, delft dit doel regelmatig het
onderspit ten opzichte van het oplossen van een maatschappelijk probleem.

Op basis van de inventarisatie van instrumenten wordt daarnaast geconstateerd dat het
(positieve) effect van een aantal van de instrumenten erg gericht is op een of hooguit twee
van de categorieën met factoren van onnodige regeldruk. Uit hoofdstuk 3 volgde al dat
aandacht voor factoren in alle drie de categorieën nodig is voor het realiseren van een
positief effect op onnodige regeldruk. Een instrument dat voornamelijk op een specifieke
categorie met factoren is gericht, kan daardoor tegenstrijdige effecten creëren. Zo kunnen
factoren die met de wettekst zelf te maken hebben weliswaar positief worden beïnvloed,
maar dit geldt niet per se ook voor factoren die meer zien op de context of de individu die
de regelmoet naleven. De sterkere nadruk op de factoren diemet dewettekst zelf temaken
hebben is zichtbaar bij verschillende van de wetgevingstechnieken die zijn besproken.

Bij de inzet van de instrumenten is van belang om rekening te houden met het risico op
verschuivingen. Het kan gaan om een verschuiving tussen factoren, waar het positieve
effect op de ene factor samenvalt met het negatieve effect op een of meer andere factoren.
Een dergelijke verschuiving kan zich voordoen bij vrijwel alle instrumenten die hier
besproken zijn. Een voorbeeld is het gebruik van een open norm, zoals de bepalingen die
over burgerschapsvorming zijn opgenomen in de sectorwetten. Het is aan de scholen om
invulling te geven aan het burgerschapsonderwijs. Deze bepaling kan een positieve invloed
hebben op factoren uit meerdere categorieën. Zo kan een positieve invloed uitgaan op het
handelingsvermogen, het gepercipieerde nut, de professionaliteit, het draagvlak en de

1469 Van Gestel, RegelMaat 2013 (28)1, p. 30-31, Voermans 2008, p. 30, WRR 2006a, p. 38-39.
1470 Zie bijvoorbeeld aanwijzing 2.2, 2.3 en 2.5 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426).
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hoeveelheid veranderingen. Tegelijkertijd kan de open norm zorgen voor taakbelasting
en werkdruk. Tevens kan een open norm een negatief effect hebben op de bruikbaarheid
van de norm, door de onduidelijkheid over de invulling van de norm. Omdat de norm
over burgerschap inderdaad voor onduidelijkheid bleek te zorgen, is deze inmiddels ver-
duidelijkt. De noodzaak voor de verduidelijking wordt in de memorie van toelichting
onderbouwd met een verwijzing naar rapporten van de Inspectie, de Onderwijsraad en
het Instituut voor Publieke Waarden.1471

Voorts kan de inzet van instrumenten leiden tot een andere verschuiving, namelijk die
van externe naar interne regeldruk. Deze verschuiving is al eerder aan de orde geweest.1472

Het ATRheeft deze verschuiving aangeduid als eenwaterbedeffect, waarbij een verminde-
ring aan de ene kant (externe regeldruk) leidt tot een verhoging aan de andere kant (interne
regeldruk). Zulke verschuivingen zijn bijvoorbeeld zichtbaar bij instrumenten die ruimte
bieden aan normadressaten. Bij de normadressaten bestaat dan de behoefte om de ruimte
die door de overheid wordt geboden in te vullen. Die invulling gebeurt bijvoorbeeld door
sectororganisaties en schoolbesturen. In de literatuur is erop gewezen dat daardoor de
ruimte die de overheid biedt niet terecht komt bij de professionals op de werkvloer, maar
bij sectororganisaties of de instellingen waar die professionals werken. Het risico bestaat
dat de invulling op het niveau van de sector alsnog vergelijkbare onnodige regeldruk
oplevert. Er is wel een afname van externe regeldruk, waarmee het beleidsprobleem van
OCW deels is opgelost, maar in de beleving van leraren blijft het probleem bestaan.
Weliswaar gaat het dan om interne regeldruk in plaats van externe regeldruk, maar dat
betekent niet dat daarmee de ervaring verandert.

De rode draad die volgt uit de opmerkingen over de bruikbaarheid van de verschillende
instrumenten bij de aanpak van onnodige regeldruk, is dat er niet een specifiek instrument
is dat in alle gevallen het meest geschikt is om in te zetten. In plaats daarvan zal een succes-
volle aanpak van onnodige regeldruk een combinatie van instrumenten en evidence-based
moeten zijn, waarvoor het noodzakelijk is dat aanvullende empirische onderbouwing
wordt gecreëerd over de effectiviteit van deze instrumenten om een of meerdere factoren
van onnodige regeldruk te beïnvloeden. Daarvoor moet allereerst voor die situatie worden
geanalyseerd welke actoren onnodige regeldruk ervaren en in welke context of sector die
actoren actief zijn. Vervolgens is het nodig om de onnodige regeldruk zelf te analyseren.
Daarbij is het de vraag uit welke categorie of categorieën factoren van onnodige regeldruk
de onnodige regeldruk bestaat. Gaat het bijvoorbeeld met name om uitvoeringsaspecten?
Of is er vooral scepsis ten aanzien van het doel van de voorgenomen of ingevoerde regel?

1471 Kamerstukken II 2019/20, 35 352, nr. 3, p. 7-8.
1472 Zie 2.2.13 en 2.3.8.
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De derde stap is welke instrumenten samen het grootste deel van die factoren positief
kunnen beïnvloeden. Die stappen kunnen niet alleen worden toegepast op bestaande
regelgeving,maar ook in het proces waarin nieuwe regelgevingwordt gecreëerd. Bij nieuwe
regelgeving is de ervaring van actoren weliswaar nog niet bekend. Daardoor gaat het om
een inschatting van die ervaring, die door het realiseren van betrokkenheid van die actoren
zo reëel mogelijk kan worden gemaakt.

Nu de vraag is beantwoord welke instrumenten kunnen worden ingezet om onnodige
regeldruk aan te pakken, zal in het volgende hoofdstuk worden besproken welke instru-
menten zijn ingezet door de Rijksoverheid en specifiek door OCW.
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In de voorgaande hoofdstukken kwam al naar voren dat de overheid ongeveer sinds 1980
actief beleid voert dat is gericht op het verminderen van het aantal regels en het verminderen
van de negatieve gevolgen van onnodige regeldruk in diversemaatschappelijke sectoren.1473

Het algemene, landelijke beleid werd door wisselende ministeries gecoördineerd, terwijl
er tegelijkertijd ook meer specifieke projecten bij de diverse departementen liepen. In dit
hoofdstuk wordt een antwoord gezocht op de deelvraag over de instrumenten die door
OCW zijn ingezet om regeldruk te verminderen. Daarbij is steeds zoveel mogelijk een
chronologische opbouw gehanteerd. Eerst komen de algemene beleidsprogramma’s aan
de orde en daarna de programma’s van OCW gericht op het po, vo en mbo. Aansluitend
aan de beschrijving van de programma’s worden de programma’s en nota’s steeds in een
tabel weergegeven. Tevens wordt geanalyseerd welke instrumenten zijn ingezet en komt
aan de orde op welke factoren van onnodige regeldruk de nadruk werd gelegd in deze
beleidsprogramma’s.

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. 5.2 bevat een bespreking van het beleid en de
maatregelen gericht op deregulering in de jaren ’80. Demacro-economische enmaatschap-
pelijke ontwikkelingen in deze periode zorgden ervoor dat forse bezuinigingsmaatregelen
noodzakelijk werden geacht. Ook werd de noodzaak gevoeld tot het verminderen van het
aantal regels. Het continueren van de opgebouwde verzorgingsstaat vereiste steeds meer
regels om de overheidsvoorzieningen te verdelen en deze toegankelijk te houden voor de
maatschappij. Deze regelsmoesten gehandhaafdworden, waardoor een toenemend aantal
ambtenaren nodig was. Op deze manier dreigde de overheid overbelast te raken door de
hoeveelheid tijd die werd besteed aan handhaving en de oplopende salariskosten.1474

Deze situatie resulteerde gedurende de jaren ’90 in een programma getiteld ‘Marktwerking,
deregulering en wetgevingskwaliteit’ (hierna ‘MDW’), dat wordt uitgelicht in 5.3. Dit
programma had een voornamelijk economische insteek en was gericht op de bevordering
vanmarktwerking. Tegelijkertijd bleef er in dit programmaook aandacht voor deregulering

1473 Zie 2.2.19.
1474 Zie Kamerstukken II 1982/83, 17 555, nr. 51, p. 1.
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en wetgevingskwaliteit. Het achterliggende idee hiervan was dat een grotere aandacht voor
wetgevingskwaliteit bij kan dragen aan de realisatie van de gewenste vermindering en
vereenvoudiging van bestaande en toekomstige regels.

Vanaf ongeveer 2003 startte het programma ‘AndereOverheid’, dat in 5.4wordt besproken.
Dit programma was gericht op modernisering van de overheid en de verhouding tussen
de overheid en burgers. Wat met modernisering wordt bedoeld, volgt uit de actielijnen
dieworden genoemd in het kabinetsstandpunt. Ten eerste wordt ingezet op het verbeteren
van de dienstverlening van de overheid aan burgers. Ten tweede blijft deregulering opnieuw
actueel binnen dit programma, nu de aandacht voor het verminderen en veranderen van
de regels door de overheid voortduurt. Ten derde moet de overheidsorganisatie worden
verbeterd en tot slot worden de bestaande relaties van de Rijksoverheid met provincies en
gemeenten vernieuwd.1475 Met dit programmawerd uitvoering gegeven aan de doelstelling
om de administratieve lasten voor burgers met 25 procent te verminderen.1476 Voor het
eerst is er sprake van uitwerking in departementale actieprogramma’s. In ‘OCWOntregelt’
ging OCW aan de slag met de uitvoering van de rijksbrede doelstellingen.

Vervolgens wordt in 5.5 het programma ‘Bruikbare Rechtsorde’ beschreven, waarin vanaf
2004 de nadruk kwam te liggen op het verbeteren van de rechtsorde, zodat deze bruikbaar-
der zouworden voor overheid en burger.1477 Concreet wordtmet een bruikbare rechtsorde
bedoeld dat de rechtsorde voor de burger toegankelijker, begrijpelijker en acceptabeler is.
Tegelijkertijd was het de bedoeling dat de overheid meer kon terugtreden en burgers meer
verantwoordelijkheid zouden nemen. Voor het verbeteren van de rechtsorde werd wetge-
vingsbeleid en vermindering van regeldruk ingezet. Met het beleidsprogramma ‘OCW
Verandert’ voerde OCW de doelstellingen uit ‘Bruikbare Rechtsorde’ uit.1478

Zoals in 5.6 wordt besproken is daarna meer in het algemeen ingezet op wetgevingsbeleid,
naar aanleiding van de nota ‘Vertrouwen inwetgeving’uit 2008.1479 Naast deze nota bespreek
ik in deze paragraaf de verlenging en de uitbreiding van het mandaat van Actal. Verder
worden twee instrumenten besproken die naar aanleiding van deze nota zijn opgezet,
namelijk het in 2011 opgestarte integraal afwegingskader voor wet- en regelgeving en de
pilotmet internetconsultaties. Vervolgens besteed ik aandacht aan het nieuwe programma

1475 Kamerstukken II 2003/04, 29 362, nr. 1, p. 2-13.
1476 De nadruk wordt hier gelegd op administratieve lasten die voor burgers voortvloeien uit regelgeving, onder

meer omdat er aparte doelstellingen golden voor de vermindering van administratieve lasten voor het
bedrijfsleven.

1477 Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9.
1478 Kamerstukken II 2005/06, 29 362, nr. 68.
1479 Kamerstukken II 2008/09, 31 731, nr. 1.
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vanOCWdat is gericht op vermindering van regeldruk, dat wordt aangeduid als ‘Vermin-
dering regeldruk OCW’.1480

In 5.7 wordt aandacht besteed aan het landelijke programma ‘Goed Geregeld’, dat in de
periode van 2012 tot en met 2017 liep.1481 Dit programma is gericht op zowel een algemene
verlaging van regeldruk, als op een verlaging specifiek voor bepaalde maatschappelijke
groepen die in het bijzonder regeldruk ervaren. Als voorbeeld van sectoren worden onder
meer het bedrijfsleven, zorg en onderwijs genoemd. Vervolgens wordt besproken dat het
Adviescollege Toetsing Regeldruk (‘ATR’) Actal opvolgt. Daarna komen in deze paragraaf
de specifieke maatregelen afkomstig van OCW aan de orde. In dat verband gaat het onder
meer over de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’, de ‘Operatie Regels Ruimen’ en het ‘Experiment
Regelluwe Scholen’.1482

Vervolgens komt in 5.8 het meest recente programma ‘Merkbaar betere regelgeving en
dienstverlening 2018-2021’ aan bod. Met dit programma richt de Rijksoverheid zich op
het realiseren van een kwalitatieve vermindering van onnodige regeldruk, zodat de vermin-
dering van onnodige regeldruk niet alleen meetbaar, maar ook merkbaar wordt. Door
OCW wordt in deze beleidsperiode geen overkoepelend project gevoerd dat is gericht op
vermindering van regeldruk. Wel lopen er diverse experimenten die gerelateerd zijn aan
onnodige regeldruk, waaronder het ‘Experiment Regelluwe Scholen’ dat doorloopt tot
2022.

Tot slot wordt in de laatste paragraaf geanalyseerdwelke ontwikkelingen en verschuivingen
zichtbaar zijn in de gehanteerde aanpak en definitie in het beleid sinds 1980. Het gaat
daarbij zowel om het algemeen beleid als het beleid afkomstig van OCW. De analyse vindt
plaats aan de hand van de inventarisatie die in de eerste paragrafen is gemaakt. In de analyse
wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de centrale thema’s, het oogmerk en
doel van de programma’s, de ingezette instrumenten en het beeld dat volgt uit de evaluaties.

��� (IVIKYPIVMRK �����������

Deze paragraaf gaat over dereguleringsactiviteiten in de jaren ’80. Eerst wordt aandacht
besteed aan de algemene heroverweging die destijds plaatsvond in de vorm van de ‘Grote
Operaties’.1483 Vervolgens worden de werkzaamheden van de Commissie Geelhoed

1480 Kamerstukken II 2003/04, 29 515, nr. 1.
1481 Kamerstukken II 2012/13, 29 362, nr. 212.
1482 Kamerstukken II 2014/15, 29 515, nr. 356.
1483 Leune 2001, p. 68-69, Kamerstukken II 1981/82, 16 625, nr. 57.
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besproken,waarbij ook de kritiek op hetwerk van deCommissieGeelhoed aan bod komt.1484

Daarna wordt de neerslag van de rapporten van de Commissie Geelhoed in het onderwijs
besproken. Tot slot wordt deze beschrijving gecombineerd met inzichten uit de vorige
hoofdstukken. Er wordt besproken welke instrumenten zijn ingezet en welke specifieke
factoren van onnodige regeldruk hierdoor zijn beïnvloed.

5.2.1 De Grote Operaties

DeWRRbeschrijft in een rapport over de toekomst van de verzorgingsstaat dat deze verder
werd uitgebreid in de tijd na de periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.
De WRR stelt ten eerste vast dat er verschillende definities van de term verzorgingsstaat
bestaan. In het rapport onderscheidt deWRR vier belangrijke functies van de verzorgings-
staat, namelijk verzorgen (van mensen die dat zelf niet kunnen door ziekte of leeftijd),
verzekeren (tegen inkomensverlies), verheffen (vaardigheden aanreiken) en verbinden
(tussen groepen en individuen).1485 De verzorgingsstaat is de combinatie van regelingen
die de Staat daarvoor instelt. De uitbreiding van de verzorgingsstaat resulteerde onder
meer in een toename van het aantal regels. Daarnaast zorgde de uitvoering en handhaving
van het grote geheel aan regels voor een toename van de overheidskosten.1486 Ook zorgde
dit voor een steeds grotere overbelasting van de overheid en, meer specifiek, het ambtena-
renapparaat.1487 Dit proces wordt ook wel aangeduid met de term regeldichtheid.1488 Eind
jaren ’70 ontstondnaast die bestaande problematiek een economische crisis.De opgebouwde
verzorgingsstaat met bijbehorende kosten bleek gezien de verslechterde economische
situatie niet langer houdbaar. Deze combinatie van omstandigheden leidde tot voldoende
politieke en maatschappelijke druk om veranderingen door te voeren in de opbouw van
de verzorgingsstaat.1489 Daarom werd begin jaren ‘80 besloten tot een heroverweging van
de taken en uitgaven van de overheid. Per taak werd geëvalueerd of deze het beste door
de overheid of door een andere partij kon worden uitgevoerd. Uit deze heroverweging
ontstonden de zogenoemde ‘Grote Operaties’: decentralisatie, privatisering, reorganisatie
van de Rijksdiensten, afslanking van het overheidsapparaat en deregulering.1490

1484 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 3 en Kamerstukken II 1983/84, 17 931, nr. 9.
1485 WRR 2006b.
1486 Zie onder meer Neef 2020, p. 5-9; WRR 2006b, p. 42, SCP 1998, p. 27-30; Kamerstukken II 1983/84, 18 315,

nr. 2, p. 5-6 en specifiek voor het onderwijs Leune 2001, p. 60-66.
1487 Zie onder meer Zijlstra 2012b, p. 10-12; Van der Voet 2005, p. 150-151, 155, Geelhoed 1986, p. 42-43 en

Kamerstukken II 1983/84, 17 931, nr. 9, p. 10. Zie ook 4.2.
1488 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 3, p. 5; Van Gestel, RegelMaat 2011, p. 7. Zie over dit begrip ook 3.2.2.
1489 Diverse auteurs signaleren dat dit een breder verschijnsel was, dat zichtbaar was in diverse Europese landen

zie bijvoorbeeld WRR 2006b.
1490 Kamerstukken II 1983/84, 18 315, nr. 2, p. 5-7.
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Een andere oorzaak voor het heroverwegen van de verdeling van verantwoordelijkheden
tussen de overheid en private actoren was de veranderende visie op de rol van de overheid.
Koopmans signaleerde een ontwikkeling in de rol van de overheid van het vastleggen van
geschreven en ongeschreven bestaande regels, naar een situatie waarin wetgeving door de
overheid wordt gebruikt om veranderingen in de samenleving te volgen en te vormen.
Koopmans heeft dit ookwel het proces van codificatie naarmodificatie genoemd.1491 Zowel
andere onderzoekers alsKoopmans zelf hebbendit onderscheid overigens later gerelativeerd
en benadrukt dat deze rollen van de overheid naast elkaar bestaan.1492 In vervolg hierop
schreef Geelhoed dat begin jaren ‘30 de ‘moderne interveniërende staat’ ontstond.1493 Voor
die tijd zag de overheid haar rol volgens hem vooral als ordenend. Daarmeewordt bedoeld
dat de overheid randvoorwaarden voor burgers schept en zichzelf bond aan wettelijke en
grondwettelijke normen. Met de komst van de verzorgingsstaat veranderde deze rol in een
meer presterende functie, waarmee wordt bedoeld dat de overheid zich meer richt op de
sociale zekerheid en het welzijn van haar burgers.1494 Na de komst van de verzorgingsstaat
ging de overheid zich volgens Geelhoed meer richten op het afwegen van de soms tegen-
gestelde belangen in de maatschappij.1495

5.2.2 De Commissie Geelhoed

Een van de beleidsvoornemens van het kabinet Lubbers begin jaren ’80 was het beperken
van het aantal regels en voorschriften. De uitvoering van dit voornemen bestond onder
meer uit de aanstelling van de ‘Commissie Vermindering en Vereenvoudiging van Over-
heidsregelingen’, onder voorzitterschap vanGeelhoed (hierna ‘Commissie Geelhoed’). De
Commissie Geelhoed werd gevraagd om aanbevelingen te schrijven voor de aanpak van
regeldichtheid.1496 Naar aanleiding van die vraag stelde de Commissie Geelhoed een nota
op over vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen. Het tussenbericht van
deCommissieGeelhoed bevatte een globale inventarisatie van het fenomeen regeldichtheid,
dat als centraal probleem werd aangewezen. Daarnaast noemde zij een aantal wetgevings-
projecten per departement waar haar aanbevelingen mogelijk in zouden kunnen worden
toegepast.1497 In haar eindbericht heeft de Commissie Geelhoed haar onderzoek naar het
probleem regeldichtheid verder uitgebreid. Tevens bevatte het eindbericht een voorstel
voor ‘toetsingspunten voor een sober en terughoudend wetgevingsbeleid’ en de eerste

1491 Koopmans 1970, p. 152-153,157.
1492 Koopmans 1970, p. 153; Van der Vlies 1987, p. 7-9.
1493 Geelhoed 1986, p. 36.
1494 Zie 2.2.2 over de functies van wetgeving.
1495 Geelhoed 1986.
1496 Kamerstukken II 1982/83, 17 555, nr. 51, p. 2-3.
1497 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 3.
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resultaten van de toepassingen op de eerder geselecteerde lopende en toekomstige wetge-
vingsprojecten.1498 In het eindbericht wordt toegelicht dat de veranderende taak van de
overheid, van ordenend naar meer presterend, arbitrerend en sturend, leidt tot een uitbrei-
ding van het aantal regels. Demate waarin dit geheel van regels voor burgers ondoorzichtig
en onduidelijk is, wordt door de Commissie Geelhoed aangeduid als regeldichtheid.1499

De opbouw van de verzorgingsstaat leidde volgens de Commissie Geelhoed tot meer,
gedetailleerdere en uitgebreidere wetgeving om de gecreëerde overheidsvoorzieningen in
stand en toegankelijk te houden.

De Commissie Geelhoed heeft diverse oorzaken aangewezen voor deze toename van het
aantal regels dat overheidshandelen reguleert en daarmee een toename vande regeldichtheid
veroorzaakt. Ten eerste zorgde de keuze van de overheid om in diverse sectoren naast
particulier initiatief op te treden voor een ingewikkelde gelijkstelling tussen overheid en
particuliere organisaties in bijvoorbeeld het onderwijs, zorg en volkshuisvesting. In het
onderwijs gaat het dan bijvoorbeeld om openbare en bijzondere scholen, die volgens arti-
kel 23 van de Grondwet op vergelijkbare wijze worden gefinancierd en aan de deugdelijk-
heidseisen moeten voldoen.1500 In deze sectoren bestond door deze situatie al uitgebreide
en gedetailleerde wetgeving. Als de overheid meer sturend gaat optreden, neemt de hoe-
veelheid en het detailniveau van de wetgeving nog verder toe.1501 Ten tweede worden
maatschappelijke actoren in toenemende mate bij het wetgevingsproces betrokken, wat
volgens de Commissie Geelhoed vaak leidt tot een consensus die ingewikkelder is dan het
originele wetsvoorstel. Die extra complexiteit wordt onder meer veroorzaakt doordat
betrokken organisaties elkaar controleren en elk vooral voor hun eigen belangen opko-
men.1502 Ten derde zorgt de financiële verdeling en planning van overheidsvoorzieningen
over de maatschappij voor extra complexiteit. Ter illustratie wijst de Commissie Geelhoed
ondermeer op deAlgemeneBijstandswet en socialeverzekeringswetgeving.1503 Beidewetten
kennen een uitgebreide regeling over de hoogte en voorwaarden voor ontvangst van een
uitkering.1504 Door de inzet van deregulering – in de zin van vereenvoudiging en vermin-
dering van regelgeving – in combinatie met de andere ‘Grote Operaties’, zou het probleem
van regeldichtheid worden verkleind.1505 Zo kan deregulering zorgen voor meer duidelijk-
heid en minder onzekerheid over de geldende regels voor zowel overheid als burgers. Pri-

1498 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 9.
1499 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 9, p. 35-36. Zie paragraaf 3.2.2.
1500 Zoontjens 2019, p. 229-231, Huisman 2017, p. 19-21.
1501 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 9, p. 12.
1502 Zie 2.2.4 en 4.6 over het fenomeen onderhandelend wetgeven.
1503 Sinds 1 januari 2015 is de Algemene Bijstandswet vervallen en vervangen door de Participatiewet.
1504 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 9, p. 11-13, 36.
1505 Zie over deregulering 4.1.
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vatisering en decentralisatie kunnen zorgen voor een verplaatsing van overheidstaken, wat
volgens de Commissie Geelhoed ook weer kan leiden tot een verduidelijking van de gel-
dende regels en dus vermindering van de regeldichtheid.1506

Na haar bespreking van het probleem regeldichtheid heeft de Commissie Geelhoed vervol-
gens een lijst met toetsingscriteria voor wetgeving voorgesteld. Deze toetsingscriteria zijn
later terechtgekomen in de Aanwijzingen voor de regelgeving, waarvan de eerste versie op
18 november 1992 werd gepubliceerd.1507 Momenteel wordt dit document nog steeds
gebruikt en regelmatig geüpdatet.1508 In de huidige versie staat ondermeer dat voorafmoet
worden beoordeeld of ingrijpen met wetgeving noodzakelijk is, dat de wetgeving duidelijk
moet zijn en haar doel moet kunnen bereiken en dat eventuele lasten als gevolg van de
wetgeving zoveel mogelijk moeten worden beperkt.1509 De toetsingscriteria die door de
Commissie Geelhoed zijn voorgesteld moesten leiden tot een ‘sober en terughoudend
wetgevingsbeleid’, waarvoor de inzet van alle betrokkenen nodig is.1510 Tevens moeten de
toetsingscriteria gedurende het hele wetgevingsproces worden gehanteerd, bijvoorbeeld
omdat voortdurend het risico van de regelreflex bestaat en hierdoor de regeldichtheid
opnieuw kan toenemen.1511 Verder deed de Commissie Geelhoed de suggestie om de
Afdeling Advisering van de Raad van State niet alleen over het wetsvoorstel te laten advi-
seren, maar ook al tijdens de ambtelijke voorbereidingsfase. In de advisering wordt
namelijk rekening gehouden met de eenvoud, doorzichtigheid en doelmatigheid van de
wetgeving, waarvan deCommissieGeelhoed een positief effect verwachtte op de regeldicht-
heid.1512 Een ander voorstel was omhet gebruik van de toetsingscriteria te laten controleren
door een interdepartementale commissie onder leiding van het Ministerie van Justitie.1513

Op de rapporten van de Commissie Geelhoed is vanuit meerdere kanten kritiek gekomen.
Zo uitten diverse auteurs hun bedenkingen in een gezamenlijk boek over de ‘Grote Opera-
ties’.1514 Van Nispen vond de resultaten van de dereguleringsoperatie tegenvallen. Dit werd
volgens hem veroorzaakt door de combinatie van een ambtelijke cultuur die weerstand
biedt tegen veranderingen en hooggespannen verwachtingen vooraf over de resultaten.1515

1506 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 9, p. 13-15.
1507 Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nr. 1-2, p. 19-20; Regeling van de minister-president, Minister van Alge-

mene Zaken, van 18 november 1992, houdende vaststelling van deAanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt.
1992, 230).

1508 Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426).
1509 Zie ook paragraaf 3.2.3.
1510 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 9, p. 75.
1511 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 9, p. 75-77.
1512 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 9, p. 59-63.
1513 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 9, p. 85-87. Zie hierover paragraaf 5.3.1.
1514 Van Nispen & Noordhoek (red.) 1986.
1515 Van Nispen 1986, p. 32-34.
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Overigens heeft Geelhoed ook bijgedragen aan dit boek. Samengevat had hij drie beden-
kingen bij het werk van zijn eigen commissie. Ten eerste zagGeelhoed het als een probleem
dat de dereguleringsoperatie (en de andere ‘Grote Operaties’) beleidsneutraal van aard
waren. Hiermee wordt bedoeld dat de inhoud van het beleid onveranderd zou moeten
blijven. Zoals Geelhoed heeft opgemerkt bleek het moeilijk om het aantal bestaande en
nieuwe regels te verminderen zonder daarbij de inhoud van het beleid te veranderen. Een
tweede probleemwas dat de dereguleringsoperatie zich concentreerde op in voorbereiding
zijnde en nieuwe wetgeving, waardoor bestaande wetgeving buiten beschouwing bleef.
Juist de bestaande wetgeving leent zich voor deregulering, omdat die veelal onderdeel
uitmaakt van een ingewikkeld stelsel van verschillende wetten, waar soms meerdere
beleidsterreinenmee temaken hebben. Een derde probleemwas dat naast de deregulerings-
operatie diverse andere projecten van verschillende departementen liepen,waardoor volgens
hem onvoldoende sprake was van een overkoepelende werkwijze en benadering van
deregulering.1516 In hetzelfde boek heeft TjeenkWillink gepleit voor een grotere samenhang
tussen de ‘GroteOperaties’, waarbij ook de ambtenaren als uitvoerders van de voorgestelde
veranderingen meer worden betrokken.1517 Andere kritiek is afkomstig van Tas, die
bespreekt dat centrale coördinatie van de definities, doelstellingen en de operaties zelf
grotendeels afwezigwas, waardoor samenhang ontbrak.1518 Verder signaleerde ookDonner
twee beperkingen van de ‘GroteOperaties’. Ten eerste werd er nietmeer verantwoordelijk-
heid bij maatschappelijke actoren neergelegd, waardoor er onvoldoende nadruk lag op
het terugtreden van de overheid. Het was vooral de vraag op welke gebieden het voor de
overheidmogelijk was omminder of eenvoudigere regels temaken. Ten tweede signaleerde
Donner, net als Geelhoed, dat de nadruk kwam te liggen op nieuwe wetgeving, waardoor
bestaande wetgeving buiten de operatie viel. Ondanks die beperkingen is Donner overwe-
gend positief over de effecten van de ‘Grote Operaties’. Los van de concrete economische
opbrengsten is de opbrengst van deze operaties lastig in kaart te brengen. Hij stelt dat de
dereguleringsoperatie het onderwerp regeldichtheid wel duidelijk op de agenda heeft
gezet.1519 In een publicatie uit 2010wijst Ringeling erop dat de ‘GroteOperaties’moeizaam
zijn verlopen. Hij stelt dat slechts een deel van de positieve ontwikkelingen daadwerkelijk
aan de ‘Grote Operaties’ kunnen worden toegeschreven, maar dat de daadwerkelijke
effecten onduidelijk zijn omdat geen beleidsevaluatie is uitgevoerd.1520

1516 Geelhoed 1986, p. 56-59.
1517 Tjeenk Willink 1986, p. 185-186.
1518 Tas 1985, p. 49-50.
1519 Donner 1998, p. 16-18.
1520 Ringeling 2010, p. 28-31.
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5.2.3 Neerslag van de Commissie Geelhoed in het onderwijs

Zoals hiervoor is besproken heeft de Commissie Geelhoed de bestaande wetgeving van
een aantal departementen geselecteerd voor bestudering. Een van die departementen was
het onderwijs, omdat het onderwijs volgens de Commissie Geelhoed net als de zorg een
‘sterk autonoom ontwikkelde wetgevingscultuur rond een bijzonder onderwerp van
overheidszorg’ is.1521 Een andere reden was dat een ‘vrijwel integrale stelselherziening’ in
het onderwijs werd voorbereid. In die stelselherziening zag de Commissie Geelhoed een
mogelijkheid voor het vereenvoudigen van de gedetailleerde onderwijsregelgeving. Dat
een herziening werd voorbereid bleek volgens de Commissie Geelhoed uit de lijst met
aanhangige wetgeving. Op die lijst stonden onder meer ‘het Ontwerp van Wet op het
Wetenschappelijk Onderwijs 1981’, ‘de Regeling hoger beroepsonderwijs’, ‘de Wet op het
Basisonderwijs’, ‘de Interimwet op het (voortgezet) speciaal onderwijs’ en tot slot ‘de
Wijziging van beroepsbepalingen in een aantal onderwijswetten in verbandmet uitbreiding
van dewerking van deWetArob’. DeCommissieGeelhoed hoopte concrete aanbevelingen
ter ondersteuning van deze herziening te kunnen ontwikkelen.1522

Uit 5.2.1 volgde al dat regeldichtheid of regelverdichting het centrale begrip voor de
Commissie Geelhoed is. In haar eindbericht zijn op basis van bestaande wetgeving een
aantal oorzaken voor regelverdichting in het onderwijs besproken. Een eerste oorzaak is
gelegen in het bestaan van door de overheid georganiseerde openbare scholen, naast de
bijzondere scholen op particulier initiatief. De bekostigingsregelgevingwaaraan het bijzon-
der onderwijs moet voldoen om op gelijke wijze als het openbaar onderwijs te worden
gefinancierd, veroorzaakte zeer gedetailleerde wetgeving. Een tweede oorzaak zag de
Commissie Geelhoed in de grote hoeveelheid inspraak die binnen het onderwijs bestond.
De compromissen en ingestelde controlemechanismen leveren omvangrijke regelgeving
op.1523 Een laatste oorzaak betrof de noodzaak tot verdeling van overheidsvoorzieningen,
waarmee bijvoorbeeld werd gedoeld op de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat
iedereen toegang heeft tot goed onderwijs. Verder heeft de Commissie Geelhoed nog het
fenomeen van de circulaires besproken, die onder andere in het onderwijs beruchtwaren.1524

Circulaires waren regelingen met een externe werking, waarmee de centrale overheid aan
de decentrale overheid normen omtrent het te voeren beleid oplegde.1525 In de kennisbank
van het KCWJ worden circulaires gedefinieerd als ‘schriftelijke algemene mededelingen

1521 Kamerstukken II 1983/84, 17 931, nr. 9, p. 239.
1522 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 3, p. 59.
1523 De hoeveelheid inspraak bestaat nu ook nog, zie 4.1 over de alternatieve sturingsinstrumenten die onder

meer door OCW worden ingezet.
1524 Zie 3.2.2.
1525 Kamerstukken II 1983/84, 17 931, nr. 9, p. 14, 68.
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afkomstig van de rijksoverheid’, waarmee ‘de rijksoverheid beleid bekend [kan] maken,
verzoeken om medewerking, inlichtingen vragen, advies geven of andere informatie
geven’.1526 Hoewel de overheid met de grote hoeveelheid circulaires en beleidsregels pro-
beerde om duidelijkheid te creëren door de onderwijswetgeving uit te leggen, vergrootten
de vele wijzigingen en toelichtingen volgens de Commissie Geelhoed juist de onduidelijk-
heid.1527

Ondanks de aandacht voor het onderwijs heeft het werk van de Commissie Geelhoed niet
geleid tot concrete dereguleringsmaatregelen in het onderwijs. De frustratie hierover in
de Tweede Kamer en de maatschappelijke discussie resulteerde in het aannemen van de
‘motie Franssen’ in 1984.1528 In deze motie werd onder meer gepleit voor specifiek op het
onderwijs gericht onderzoek.1529 Ter uitvoering van deze motie werden een aantal minis-
teriële nota’s gepubliceerd, die voornamelijk gericht waren op het hoger onderwijs en
aandacht besteedden aan deregulering en autonomievergroting.1530 Uit deze nota’s volgden
een aantal specifieke aandachtspunten, namelijk vermindering en vereenvoudiging van
onderwijsregelgeving, vergroting van doelmatigheid, vergroting van de autonomie van
scholen en vermindering van het aantal ambtenaren bij OCW.1531 In 1988 volgde een
ministeriële nota met daarin een vergelijkbare visie voor het po en vo.1532 Deze was bedoeld
als startpunt voor overleg tussen de overheid en het onderwijsveld en bevatte een betoog
voor meer autonomie voor individuele scholen, onder meer door invoering van de lump-
sum.1533 Daarnaast zou de centrale regelgevingmoetenworden beperkt, door onderwerpen
globaler en waar mogelijk op lokaal niveau te regelen.1534

5.2.4 Besluit

In deze paragraaf is het begin van de aanpak van regeldruk aan het begin van de jaren ’80
besproken. In die periode vonden de zogenoemde ‘Grote Operaties’ plaats, waarvan er een

1526 KCWJ 2016.
1527 Kamerstukken II 1983/84, 17 931, nr. 9, p. 68-69.
1528 Kamerstukken II 1983/84, 18 600-VIII, nr. 86.
1529 Onderwijsraad 2000a, p. 16-18; Onderwijsraad 2000b, p. 2-3, Boef-Van der Meulen e.a. 1995.
1530 Het gaat om Minder regels meer ruimte (Deze nota is ook bekend als de DAP-notitie: Deregulering,

Autonomie en Personeelsomvang (Kamerstukken II 1985-1986, 19 200-VIII, nr. 63),Meer overmanagement
(Kamerstukken II 1984/85, 19 132, nr. 2) enHogerOnderwijs, Autonomie enKwaliteit (HOAK,Kamerstuk-
ken II 1985/86, 19 253, nrs. 1-2).

1531 Van den Bosch 2005, Kamerstukken II 1985/86, 19 253, nrs. 1-2.
1532 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1988.
1533 Zie over dit overleg paragraaf 5.3.3. De lumpsum komt verder aan bod in 1.8.2.
1534 Onderwijsraad 2000b, p. 2, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1988.
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op deregulering was gericht. In tabel 5.1 wordt een schematisch overzicht gegeven van de
programma’s en nota’s die zijn besproken.

Tabel 5.1: Overzicht van de programma’s en nota’s

Tabel 5.1 laat zien dat er in de periode van 1980 tot 1991 nog geen apart programma was
gericht op de aanpak van regeldruk in het onderwijs. Een mogelijke verklaring is dat de
Commissie Geelhoed het onderwijs had aangemerkt als een nader te bestuderen sector.
Na de motie Franssen werd meer onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de aanbe-
velingen van de Commissie Geelhoed toe te passen op het onderwijs. Hieruit volgde de
nota met de plannen voor het beleid in de jaren ’90.

Als de bespreking van deze periode wordt overzien, werd tijdens de ‘Grote Operaties’
vooral het instrument deregulering ingezet, waaraan een van de operaties werd gewijd.1535

De andere operaties waren gericht op doelstellingen die minder met de hoeveelheid
regelgeving te maken hadden. Bij de inzet van deregulering lag de nadruk voornamelijk
op de vermindering van factoren die met de regelgeving zelf te maken hebben, zoals het
aantal regels en de regeldichtheid.1536 Daarnaast kwam er aandacht voor het vergroten van
autonomie en handelingsvermogen. Dat is een factor van regeldruk die meer te maken

1535 Zie 4.2.
1536 Zie 4.2.2.
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heeft met de persoon die de regelgeving moet naleven, al zou de gerealiseerde autonomie
uiteindelijk voornamelijk bij de onderwijsinstellingen terechtkomen.
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In deze paragraaf zullen de dereguleringsactiviteiten in de jaren ’90 worden besproken en
zal het ‘MDW-programma’ centraal staan. Dat beleidsprogramma werd in 1994 opgestart
door het eerste kabinet Kok. Zoals volgt uit de benaming bouwde dit programma voort
op de eerdere dereguleringsmaatregelen en is het onder meer gericht op het verbeteren
van wetgevingskwaliteit. De wetgevingskwaliteit werd aangepakt door te starten met
algemeen wetgevingsbeleid. Voor het beginpunt van dit beleid wordt verwezen naar de
nota ‘Zicht op wetgeving’ uit 1991. Die nota komt eerst aan bod. Daarna wordt aandacht
besteed aan het ‘MDW-programma’. De twee delen van dit programma lopen gelijk met
de regeerperioden van de twee kabinetten Kok. Tijdens ‘MDW-II’ werd een vervolgnota
over de wetgevingskwaliteit opgesteld, de nota ‘Wetgevingskwaliteitsbeleid’ uit 2000.
Vervolgens wordt de notitie ‘Vermindering administratieve lasten’ besproken. Voorts is
er aandacht voor de oprichting van Actal, het tijdelijk Adviescollege Toetsing Administra-
tieve Lasten. Actal werd opgericht naar aanleiding van het advies van de Commissie
Administratieve Lasten, die als taak had om te adviseren over de aanpak voor vermindering
van administratieve lasten voor het bedrijfsleven. De oprichting en taken van het advies-
college zullen worden besproken. Van de programma’s ‘MDW I’ en II zijn regelmatig
voortgangsnotities opgesteld, die hierna aan de orde zullen komen. Aansluitend wordt de
neerslag van de ‘MDW-programma’s’ in het onderwijs besproken, waarbij het vooral gaat
omde projecten binnen ‘MDW’die op het onderwijs waren gericht, namelijkmarktwerking
in het onderwijs en het ‘Schevenings Beraad’. Tot slot wordt de beschrijving in deze para-
graaf gecombineerd met de vorige hoofdstukken, door te bespreken welke instrumenten
zijn ingezet en welke factoren van onnodige regeldruk hierdoor zijn beïnvloed.

5.3.1 Zicht op wetgeving

Het kabinet Lubbers III had het kabinetsvoornemen om een algemeen wetgevingsbeleid
te ontwikkelen. Dit werd gerealiseerd door de toenmalige Minister van Justitie, Hirsch
Ballin, met de beleidsnota ‘Zicht op wetgeving’.1537 Het Ministerie van Justitie werd het
verantwoordelijke ministerie en kreeg daarvoor een nieuwe stafafdeling Algemeen Wetge-

1537 Donner 1998, p. 14-15 verwijst naar het politiek akkoord van het kabinet Lubbers III uit 1989 (Kamerstukken
II 1989/90, 21 132, nr. 8).
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vingsbeleid.Hoewel de departementen verantwoordelijk bleven voor hun eigen regelgeving,
ging het Ministerie van Justitie het wetgevingsbeleid ondersteunen en een zogenaamde
wetgevingstoets uitvoeren. Bij deze toets wordt wetgeving getoetst aan de kwaliteitseisen
die worden genoemd in het tweede hoofdstuk van de beleidsnota.1538 De kwaliteitseisen
zijn:

‘- rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen
- doeltreffendheid en doelmatigheid
- subsidiariteit en evenredigheid
- uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
- onderlinge afstemming
- eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid.’1539

Zowel het wetgevingsbeleid als de kwaliteitseisen voor wetgeving vloeien volgens de
beleidsnota voort uit het eerdere dereguleringsbeleid, doordat met deregulering de eerste
stappen naar vermindering en vereenvoudiging van regelgeving zijn gezet.1540

5.3.2 Programma Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

In het regeerakkoord van 1994 werd door de coalitie onder leiding van Kok afgesproken
dat zou worden gestreefd naar vermindering van de regelgeving en administratieve lasten
voor bedrijven.1541 Naar aanleiding hiervan startte in 1994 het MDW-programma. Uit het
plan van aanpak bleek dat het MDW-programma deels voortbouwde op eerdere pro-
gramma’s en rekening hield met de minpunten van het voorgaande programma, zoals de
grotendeels beleidsneutrale insteek en het uitsluiten van bestaande regelgeving. Tevens
volgde hieruit dat dit programma werd geleid door een interdepartementale commissie,
met daarin ambtenaren van de Ministeries van Justitie en Economische Zaken.1542 De
politieke oriëntatie van het kabinet en de doelstelling om administratieve lasten voor het
bedrijfsleven te verminderen, zorgden voor een overwegend economische insteek en een
nadruk op marktwerking, zo bleek uit de doelstellingen van de MDW-operatie.1543

1538 De genoemde kwaliteitseisen zijn: rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen, doeltreffendheid
en evenredigheid, subsidiariteit en evenredigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, onderlinge
afstemming, en eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid (Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nr. 1-2,
p. 23).

1539 Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nr. 1-2, p. 8.
1540 Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nr. 1-2, p. 19-20.
1541 Kamerstukken II 1993/94, 23 715, nr. 11 herdruk.
1542 Kamerstukken II 1994/95, 24 036, nr. 1.
1543 Kamerstukken II 1994/95, 24 036, nr. 1, p. 3-4, Bokhorst 2014, p. 182-185, Baarsma,Tijdschrift voorOpenbare

Financiën 2010, 42(4), p. 248-250.
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Het MDW-programma had drie doelstellingen. Ten eerste moesten de hoeveelheid regel-
geving en de daaruit voor bedrijven voortvloeiende administratieve lastenworden beperkt.
Ten tweede moest marktwerking worden versterkt door vergroting van markttoegang,
vermindering van concurrentiebeperkendemaatregelen en vergroting van de eigen verant-
woordelijkheid van maatschappelijke actoren. Ten derde moest de wetgevingskwaliteit
worden verbeterd, door te concentreren op de handhaafbaarheid en noodzaak van regel-
geving en daarnaast te controleren of de aard en het doel van regelgeving met elkaar
overeenstemmen. Het onderliggende idee van dit programma is een noodzakelijke herbe-
oordeling van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid enmaatschappelijke
actoren. Daarnaast moest worden beoordeeld of de overheid de haar ter beschikking
staande instrumenten, waaronder regelgeving, effectief inzette om haar doelstellingen te
realiseren. Tot slot is er aandacht besteed aan de vermindering van administratieve lasten
en werden de mogelijke maatregelen per departement geïnventariseerd.1544

Het vervolg: Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit II
Het kabinet Kok I is na de TweedeKamerverkiezingen in 1998 opgevolgd door het kabinet
Kok II.1545 Het regeerakkoord bevatte het voornemen om het ‘MDW-programma’ voort
te zetten.1546 In het nieuwe plan van aanpak wordt benadrukt dat wordt voortgebouwd op
het door het kabinet succesvol geachte ‘MDWI’.1547 Wel werden er een aantal verbeterpun-
ten genoemd. Zo was het de bedoeling om burgers en bedrijven meer te betrekken bij de
selectie van onderwerpen, moesten belanghebbenden vervolgens meer bij de projecten
worden betrokken en is de implementatie versneld. Daarnaast is er een connectie gemaakt
tussen de drie centrale thema’s uit het regeerakkoord en de nieuwe ‘MDW-projecten’,
door bij wijze van tussenstap een zestal maatschappelijke velden aan te wijzen waarbinnen
nieuwe projecten zijn gedefinieerd.1548 In een vervolg op het plan van aanpak is uitgewerkt
hoe het kabinet vertraging wil voorkomen. Kort gezegd komen de maatregelen neer op
het vergroten van transparantie, zodat vertragingen eerder opgemerkt worden. Zo zou de
Tweede Kamer voortaan de meer geconcretiseerde implementatieplannen en daarnaast
een halfjaarlijkse voortgangsnotitie ontvangen.1549

1544 Kamerstukken II 1994/95, 24 036, nr. 1, p. 2-3.
1545 Kamerstukken II 1997/98, 26 024, nr. 10.
1546 Kamerstukken II 1997/98, 26 024, nr. 10, p. 80.
1547 Kamerstukken II 1998/99, 24 036, nr. 108.
1548 De drie thema’s zijn verbetering van de kwaliteit van publieke diensten, bevordering van de kwaliteit van

dewetgeving en bevordering van de economische dynamiek en vernieuwing.De genoemdemaatschappelijke
velden zijn aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt,minder wachttijden in deAWBZ, volkshuisvesting, wetge-
vingskwaliteit en effectief bestuur, wetgevingskwaliteit en handhaving en tot slot het wegnemen van
belemmeringen voor ondernemerschap.
(Kamerstukken II 1998/99, 24 036, nr. 108, p. 2-3).

1549 Kamerstukken II 1998/99, 24 036, nr. 113, p. 1-3.
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Voorafgaand aan de start van het ‘MDW II-programma’ is een notitie verschenen met
daarin de selectie van nieuwe projecten.1550 In deze notitie werd de ‘Commissie Adminis-
tratieve Lasten’ geïntroduceerd.1551 Deze commissie, onder voorzitterschap van Slechte,
adviseerde het kabinet over het verminderen van administratieve lasten en het vergroten
van de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij ‘MDW II’.1552 Er is een drietal rapportages
uitgebracht.1553 In het hoofdrapport pleitte de commissie voor de instelling van een
adviesorgaan dat specifiek is gericht op het vermindering van administratieve lasten, voor
de ontwikkeling van een methode om administratieve lasten te kwantificeren en voor het
vergroten van de rol van administratieve lasten in het wetgevingsproces.1554 Een tweede
rapport bevatte een inventarisatie van branche-overstijgende initiatieven en projecten.1555

In de eindrapportage volgde vooral een verdere onderbouwing van het hoofdrapport.1556

De commissie benadrukte dat het op te richten college volledig onafhankelijk van politiek
en bedrijfslevenmoest zijn en ervoormoest zorgen dat de vermindering van administratieve
lasten een structureel beleidsonderdeel zou worden.1557 Een ander belangrijk punt was dat
de ingezette aanpak moest worden doorgezet en volgehouden om de gewenste resultaten
te bereiken.1558

Wetgevingskwaliteitsbeleid
Zoals op diverse plaatsen in de nota ‘Wetgevingskwaliteitsbeleid’ wordt aangegeven, was
deze een vervolg op de eerder besproken nota ‘Zicht op wetgeving’.1559 De bedoeling van
de nota was om het beleid naar alle actoren, fasen en niveaus van het wetgevingsproces te
verbreden.1560 Deze verbredingwilde het kabinetKok II op verschillendemanieren bereiken.
Zo werd de coördinerende functie van het Ministerie van Justitie uitgebreid en werden
voortaan ook nota’s van wijziging onderworpen aan de wetgevingstoets. Verder werd de
quickscan, die is geïntroduceerd door de ‘Werkgroep voorgenomen regelgeving’, voortaan
een vast onderdeel van het wetgevingsbeleid. Deze quickscan hield in dat per wetgevings-
voornemen wordt geïnventariseerd welke instrumenten het beste kunnen worden ingezet
en dat per instrument wordt gekeken naar de mogelijke effecten voor burgers en het

1550 Kamerstukken II 1998/99, 24 036, nr. 126.
1551 Deze commissie wordt ook ‘CAL’ of – naar haar voorzitter – de ‘Commissie Slechte’ genoemd.
1552 Kamerstukken II 1998/99, 24 036, nr. 126, p. 9.
1553 Slechte e.a. 1999a, Slechte e.a. 1999b, Slechte e.a. 1999c.
1554 Slechte e.a. 1999c, p. 22-27.
1555 Slechte e.a. 1999b.
1556 Slechte e.a. 1999a.
1557 Slechte e.a. 1999a, p. 3-5.
1558 Slechte e.a. 1999a, p. 10-13.
1559 Kamerstukken II 2000/01, 27 475, nr. 2, p. 4, 6, 8 en 9.
1560 Kamerstukken II 2000/01, 27 475, nr. 2, p. 6.
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bedrijfsleven.1561 Ook de kosten/baten-analyse werd een vast onderdeel van het wetgevings-
proces. Hierin werd gekeken naar de effecten op welvaart en verdeling van welvaart tussen
groepen als gevolg van bepaalde regelgeving.1562 Een andere methode voor het vergroten
van de wetgevingskwaliteit was de oprichting van een kenniscentrum voor wetgeving,
waar kennis van diverse departementen werd gecombineerd.1563

Vermindering administratieve lasten
De notitie ‘Naar minder administratieve lasten’ uit 1995 maakte onderdeel uit van het
eerste ‘MDW-programma’ en is te beschouwen als een herstart van de vermindering van
administratieve lasten. Een herstart, omdat eerdere incidentele aandacht voor administra-
tieve lasten onvoldoende effectief werd geacht en er volgens de notitie meer structureel op
vermindering moest worden ingezet. Administratieve lasten waren volgens de notitie een
onvermijdelijk, maar vaak verborgen effect van regelgeving, dat bestaat uit een kwalitatief
en een kwantitatief aspect. De onvermijdelijkheid betekende dat een vermindering voor
de ene groep vaak resulteerde in een toename van de administratieve lasten van een andere
groep. In de notitie wordt het voorbeeld besproken van verminderde administratieve lasten
voor het bedrijfsleven die vervolgens bij individuele burgers of de overheid terechtkomen.1564

Administratieve lastenworden in de notitie omschreven als ‘de kosten die een onderneming
moet maken om aan de administratieve en procedurele verplichtingen van regelgeving te
voldoen’.1565 Berekening van de administratieve lasten per jaar geschiedde aan de hand
van de volgende formule: aantal handelingen voortkomend uit de verplichting x tijd van
de handeling x tarief x frequentie van de verplichting. Administratieve lasten konden
worden verminderd door het afschaffen van regelgeving, waarbij in de notitie de kantteke-
ning is geplaatst dat dit vanwege beleidsdoelen niet altijd mogelijk of wenselijk is. Andere
mogelijkheden voor het verminderen van administratieve lasten waren betere toelichting
op regelgeving, versimpeling van de administratieve verplichtingen en inzet van beschikbare
technologieën. Tot slot wordt in de notitie benadrukt dat het noodzakelijk is om continu
aandacht te houden voor de vermindering van administratieve lasten.Omdit tewaarborgen
moest in de toelichting op de begroting van elk departement expliciet aandacht worden
besteed aan de aanpak van administratieve lasten. Verder werd per departement een
functionaris aangesteld als regievoerder en kreeg de Staatssecretaris van Economische
Zaken de taak om de Tweede Kamer jaarlijks te informeren over de voortgang van het

1561 Kamerstukken II 2000/01, 27 475, nr. 2, p. 15-16.
1562 Kamerstukken II 2000/01, 27 475, nr. 2, p. 16-17.
1563 Dit centrum is ondergebracht bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en heet nu Kenniscentrum Wet-

geving en Juridische Zaken (KCWJ) (Kamerstukken II 2000/01, 27 475, nr. 2, p. 25-26).
1564 Zie 2.2.13 en 2.3.8.
1565 Kamerstukken II 1994/95, 24 036, nr. 5, p. 5.
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programma. Tot slot zouden ook de ambtelijke en ministeriële commissies aandacht
besteden aan het terugdringen van administratieve lasten.1566

Instelling Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Actal)
Eerder werd de ‘Commissie Administratieve Lasten’ al genoemd. In haar beide rapporten
pleitte deze commissie voor de instelling van een onafhankelijk en extern adviescollege
dat zowel het kabinet als het parlement zou kunnen adviseren over administratieve lasten
voor het bedrijfsleven.1567 Het kabinet nam de aanbevelingen gedeeltelijk over. Op basis
van artikel 5 van de Kaderwet Adviescolleges ging het kabinet over tot oprichting van een
tijdelijk adviescollege genaamd Adviescollege Administratieve Lasten, kortweg aangeduid
als Actal.1568 In de Nota van toelichting bij het instellingsbesluit is opgenomen dat Actal
de taak kreeg om zich te richten op het verminderen van administratieve lasten die het
bedrijfsleven ervoer als gevolg van voorgenomen wetgeving. Zowel administratieve lasten
ten gevolge van bestaande wetgeving en administratieve lasten van overheden en burgers
waren expliciet uitgesloten van het mandaat. De verantwoordelijkheid voor deze adminis-
tratieve lasten bleef bij de beleidsministeries zelf, omdat er werd gevreesd dat de aandacht
voor administratieve lasten binnen die ministeries door het overhevelen van die verant-
woordelijkheid naar Actal zou verslappen.1569 Binnen haar mandaat moest Actal ervoor
zorgen dat het probleem en belang van administratieve lasten bij de diverse ministeries
doordrong.1570 Omdat het de verwachting was dat deze doelstelling binnen enkele jaren
gerealiseerd zou zijn, werd in artikel 6 van het instellingsbesluit expliciet opgenomen dat
Actal een tijdelijk karakter moest krijgen en werd Actal ingesteld voor een periode van
drie jaar.1571

Voortgangsnotities MDW I
In het plan van aanpak van ‘MDWI’ is geen evaluatiemoment opgenomen.1572 Wel hebben
de verantwoordelijke Ministeries van Economische Zaken en Justitie, namens het kabinet,
steeds na afloop van de diverse projectrondes een voortgangsnotitie naar de TweedeKamer
verzonden. Deze notities bevatten informatie over de voortgang van het volledige pro-
gramma en daarnaast ook over de planning, voortgang en resultaten van de specifieke
deelprojecten. Hoewel de voortgangsnotities geen evaluaties worden genoemd, kunnen

1566 Kamerstukken II 1994/95, 24 036, nr. 5.
1567 Slechte e.a. 1999a, p. 22; Slechte e.a. 1999c, p. 10-13.
1568 Kamerstukken II 1999/00, 24 036, nr. 148.
1569 Kamerstukken II 1999/00, 24 036, nr. 162, p. 7-9.
1570 Besluit van 30 maart 2000, houdende instelling van een Adviescollege toetsing administratieve lasten (Stb.

2000, 162), p. 3, 6.
1571 Besluit van 30 maart 2000, houdende instelling van een Adviescollege toetsing administratieve lasten (Stb.

2000, 162), art. 6 en p. 6.
1572 Kamerstukken II 1994/95, 24 036, nr. 1.
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dezemet Swanbornworden aangemerkt als evaluaties gedurende het beleidsprogramma.1573

Hieronder zullen de notities over het rijksbrede programma centraal staan.De deelprojecten
die betrekking hebben op het onderwijs komen aan de orde in 5.3.3.

In de eerste voortgangsnotitie uit juli 1995 wordt door het kabinet geconcludeerd dat de
projecten uit de eerste tranche hebben geleid tot meerdere herzieningsvoorstellen van
bestaande regelgeving.1574 Daarnaast hebben deze projecten geleid tot een grotere doelma-
tigheid en effectiviteit van regelgeving.1575 Deze begrippen worden overigens niet apart
gedefinieerd in de documentatie over ‘MDW’, maar volgen uit een rapportage van de
Algemene Rekenkamer.1576 Daar worden doelmatigheid en efficiëntie als synoniemen
genoemd.Verderwordt er onderscheid gemaakt tussendedoelmatigheid vanbeleidseffecten
en van beleidsprestaties. De doelmatigheid van beleidseffecten wordt ook omschreven als
kosteneffectiviteit. Bij de doelmatigheid van beleidsprestaties wordt gekeken naar de
mogelijke gevolgen van de inzet van minder middelen of het realiseren van meer effecten
met dezelfde middelen.1577 Het kabinet specificeert in de voortgangsrapportage niet hoe
de regelgeving doelmatiger en effectiever is geworden, maar concludeert wel dat is voldaan
aan de uitgangspunten van ‘MDW’. Ongeveer een half jaar later, na afronding van de
tweede ronde projecten, wordt geconcludeerd dat de uitvoering van de herzieningsvoor-
stellen soms lastiger bleek dan gedacht.1578 Vervolgens is in de derde voortgangsnotitie uit
augustus 1997, ongeveer anderhalf jaar na de start van het ‘MDW-programma’, in het
algemeen geoordeeld dat het ‘MDW-programma’ een effectief en praktisch middel is
gebleken omwetgeving effectiever en eenvoudiger temaken.1579 Tot slot wordt in de vierde
voortgangsnotitie uit april 1998, aan het einde van de regeertermijn van het kabinet Kok,
teruggekeken op de gehele kabinetsperiode. Een eventuele voortzetting van het programma
wordt aan het volgende kabinet gelaten.1580 In deze laatste notitie wordt specifiek aandacht
besteed aan de procesaanpak en het toegepaste conceptuele kader van de ‘MDW-pro-
gramma’s’. Er wordt geconcludeerd dat de projectmatige insteek effectief is gebleken,maar
dat er meer aandacht voor transparantie nodig is.1581 Verder wordt opgemerkt dat de eco-
nomische en juridische invalshoek complementair zijn en per project wisselen. Op basis
van de uitkomsten van eerdere projecten wordt geconcludeerd dat een licht wetgevingsin-

1573 Swanborn 2007, p. 24.
1574 Kamerstukken II 1995/96, 24 036, nr. 7, p. 2.
1575 Kamerstukken II 1995/96, 24 036, nr. 7, p. 8-9. Zie hiervoor de bespreking van MDW eerder in 5.3.2.
1576 AlgemeneRekenkamer 2005.Deze handleiding vervangt deHandleiding doelmatigheidsonderzoek (1996),

de Handleiding onderzoek naar beleidsresultaten (1997) en de Handleiding efficiëntieonderzoek (2001).
1577 Algemene Rekenkamer 2005, p. 5-6.
1578 Kamerstukken II 1995/96, 24 036, nr. 20, p. 8-9,16.
1579 Kamerstukken II 1996/97, 24 036, nr. 54, p. 2-3.
1580 Kamerstukken II 1997/98, 24 036, nr. 87, p. 2.
1581 Kamerstukken II 1997/98, 24 036, nr. 87, p. 12-13.
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strument de voorkeur verdient boven een zwaardere variant, dat doelvoorschriften beter
zijn dan middelvoorschriften, dat algemene regels de voorkeur hebben boven het instellen
van een vergunningsplicht en dat de vorm van handhaving moet worden ingezet die het
minst belastend voor maatschappelijke actoren en tegelijkertijd het meest effectief is.1582

Voortgangsnotities MDW II
Het programma ‘MDW II’ kent net als zijn voorganger halfjaarlijkse voortgangsnotities.
In de eerste en tweede voortgangsnotitie is naar aanleiding van kritiek uit de TweedeKamer
vooral ingegaan op het beter in kaart brengen van de kosten en baten van de projecten.1583

Er werd opgemerkt dat de cijfermatige onderbouwing argumenten kon opleveren voor de
keuze tussen regulering en deregulering.1584 In dat kader is ook verwezen naar een rapport
van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, waarin eenzelfde
pleidooi werd gehouden.1585 In de derde voortgangsnotitie uit december 2000 is een eerste
inventarisatie van de kosten en baten gemaakt.1586 Per beleidslijn zijn aan de hand van twee
voorbeeldprojecten de maatschappelijke kosten en baten van de diverse projecten geëvalu-
eerd.1587 Kijkend naar de totale effecten concludeerde het kabinet dat ‘MDW II’ positief
heeft bijgedragen aan de verbetering van wetgeving. Onder verbetering wordt verstaan
dat wet- en regelgeving wordt gemoderniseerd en dat deze beter aansluit bij de eisen van
de maatschappij en economie. Verder signaleerde het kabinet dat vooral het bevorderen
van marktwerking soms tijd nodig heeft, waardoor de maatschappelijke effecten nog niet
volledig zichtbaar zijn.1588 In de vijfde en zesde voortgangsnotitie wordt een aantal nieuwe
en lopende ‘MDW-projecten’ besproken.1589 Verder was de ‘Werkgroep Voorgenomen
Regelgeving’ bezigmet een bijzondere effecttoetsing voor geselecteerdewetgevingsdossiers.
De maatregelen gericht op vermindering van administratieve lasten werden genoemd als
derde onderdeel van het ‘MDW-II project’.1590 Diemaatregelen zijn eerder in deze paragraaf
besproken. Hoewel het kabinet erkende dat veranderingen tijd kosten, zag zij al duidelijk
zichtbare effecten van de ‘MDW-projecten’ in de samenleving. Die effecten waren bijvoor-
beeld zichtbaar in de vorm van een toegenomen economische dynamiek, waarbij overigens
onduidelijk is hoe die toename van economische dynamiek werd gemeten.1591 De zevende

1582 Kamerstukken II 1997/98, 24 036, nr. 87, p. 13-15.
1583 Kamerstukken II 1999/00, 24 036, nr. 140, Kamerstukken II 2000/01, 24 036, nr. 186, Kamerstukken II

2000/01, 24 036, nr. 214, p. 1-2.
1584 Kamerstukken II 1999/00, 24 036, nr. 140, p. 2-6.
1585 OECD 1999, p. 31-34.
1586 Kamerstukken II 2000/01, 24 036, nr. 186.
1587 Kamerstukken II 2000/01, 24 036, nr. 186, p. 1-10.
1588 Kamerstukken II 2000/01, 24 036, nr. 186, p. 10-11.
1589 Kamerstukken II 2000/01, 24 036, nr. 219, Kamerstukken II 2000/01, 24 036, nr. 223.
1590 Kamerstukken II 2000/01, 24 036, nr. 223, p. 1-2.
1591 Kamerstukken II 2000/01, 24 036, nr. 223, p. 3-5.
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voortgangsrapportage is halverwege 2002 naar de Tweede Kamer verzonden.1592 In deze
notitiewordt teruggekeken opde beide ‘MDW-programma’s’. Hoewel positievemaatschap-
pelijke effecten zichtbaar waren, achtte het kabinet blijvende aandacht voor de centrale
onderwerpen noodzakelijk.1593 De achtste en laatste voortgangsnotitie is van juni 2003. In
die notitie wordt de voortgang van de nog lopende projecten besproken. Daarnaast is er
aandacht voor de effecten van ‘MDW’, die worden besproken aan de hand van de
beleidslijnen van ‘MDW’.1594 De vermindering van administratieve lastenwordt besproken
voor de herziening van de Arbeidsomstandighedenwet, die voor een vermindering van
120 miljoen gulden aan administratieve lasten heeft gezorgd.1595 De bevordering van de
kwaliteit van wetgeving wordt besproken aan de hand van wetgeving rondom openbare
inrichtingen. Daarbij zijn onder meer de voorschriften in een overkoepelende regeling
samengevoegd en is de gemeente aangewezen als het centrale loket voor vergunningen en
handhaving. Bij het verbeteren van de kwaliteit van wetgeving gaat het om transparantie
en de onderlinge samenhang en afstemming van wetgevingscomplexen.1596

5.3.3 MDW en het onderwijs

In deze paragraaf worden de projecten van de ‘MDW-programma’s’ besproken die op het
onderwijs gericht zijn. Eerst wordt aandacht besteed aan het onderzoek van Le Grand,
waarin hij de term ‘quasi-markt’ gebruikte om het onderwijs te omschrijven. Vervolgens
komt marktwerking in het onderwijs aan de orde. Daarna wordt aandacht besteed aan een
uitgebreid overleg tussen OCW en koepelorganisaties, het ‘Schevenings Beraad’, dat
plaatsvond gedurende de twee ‘MDW-programma’s’.

Het onderwijs als quasi-markt
Het bevorderen van marktwerking is een van de drie pijlers waarop MDW is gericht. In
het plan van aanpak MDW wordt onder verwijzing naar het regeerakkoord benadrukt dat
marktwerking waar mogelijk moet worden versterkt.1597 Daarvoor moet er wel sprake zijn
van een markt. Diverse auteurs hebben aangevoerd dat het onderwijs, in de economische
zin van het woord, geen gewone markt is en hebben gewezen op onderzoek van Le Grand
waarin hij de term quasi-markt introduceerde.1598 Met deze term bedoelde Le Grand dat
het onderwijs een aantal kenmerkende eigenschappen van een gewone markt mist, zoals

1592 Kamerstukken II 2001/02, 24 036, nr. 258.
1593 Kamerstukken II 2001/02, 24 036, nr. 258, p. 1-2.
1594 Kamerstukken II 2002/03, 24 036, nr. 284, p. 1-2.
1595 Kamerstukken II 2002/03, 24 036, nr. 284, p. 12-13.
1596 Kamerstukken II 2002/03, 24 036, nr. 284, p. 15-16.
1597 Kamerstukken II 1994/95, 24 036, nr. 1, p. 2-3.
1598 Bronneman-Helmers 2011, Ledoux e.a. 2007, Onderwijsraad 2001, Waslander 1999.
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vrijemarkttoegang, vrije prijsbepaling en gelijke voorwaarden voor allemarktpartijen. Als
de overheid al voorwaarden stelt voor de vrije markt, zoals bijvoorbeeld via het mededin-
gingsrecht, gelden deze regels voor alle marktdeelnemers. In het onderwijs is dit anders.
Zo kunnen niet alle organisaties zomaar tot het (bekostigd) onderwijs toetreden en wordt
de prijs grotendeels bepaald door de overheid. Daarnaast is in het onderwijs geen sprake
van gelijke voorwaarden voor alle partijen. Er zijn juist duidelijke verschillen tussen
onderwijssectoren en tussen bekostigd en niet-bekostigd onderwijs.1599 De Onderwijsraad
heeft in dit verband een aantal verschillen tussen de private en de semi-publieke sector
benoemd. Volgens de Onderwijsraad is het gebrek aan aandeelhouders bij semi-publieke
instellingen van belang. Andere verschillen zijn de meer beperkte invloed van de markt,
de publieke taak die de instellingen moeten uitvoeren en de controle door de overheid
vanwege de financiering met publieke middelen.1600

Marktwerking in het onderwijs
Het onderwijs is aan te merken als een ‘quasi-markt’, waarop de overheid meer invloed
uitoefent dan op een gewone markt. Dit heeft te maken met de relatie tussen overheid en
onderwijs, zoals deze is opgenomen in artikel 23 van de Grondwet. In tegenstelling tot
andere sectoren, zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer en energie, heeft in het onderwijs
geen grootschalige privatisering plaatsgevonden.1601 De Onderwijsraad beschrijft dat
marktwerking in het onderwijs voornamelijk zag op het vergroten van vrijheid en autono-
mie voor scholen.1602 Een eerste manier waarop dit werd gerealiseerd was schaalvergroting,
waarbij scholen in het voortgezet onderwijs fuseerden tot brede scholengemeenschappen.
Deze fusies werden aangemoedigd door de overheid met ‘diverse tijdelijke en structurele
stimuleringsmaatregelen’.1603 Deze fusies van scholen tot scholengemeenschappen en
samenwerkingsbesturen bood een oplossing voor de ingezette daling van leerlingenaantal-
len. Waar de scholen zelfstandig onvoldoende leerlingen zouden hebben, konden ze
gezamenlijk het onderwijs wel voortzetten.1604 Een tweede manier om de autonomie te
vergrotenwas de transitie van budget naar lumpsum financiering. Bij een lumpsum ontvangt
het bevoegd gezag bekostiging op basis van het leerlingenaantal, waarbij de verdere
besteding van het budget voor zover het personeel enmaterieel betreft, aan henzelf was.1605

De invoering van de lumpsum droeg tevens bij aan schaalvergroting, doordat dit eenmanier
bood om te besparen op overhead en zo voldoende budget over te houden voor het primair

1599 Le Grand, The Economic Journal 1991/101, p. 1256-1267. Zie 1.5.1.
1600 Onderwijsraad 2004b, p. 21-24.
1601 Onderwijsraad 2001, p. 56-66.
1602 Onderwijsraad 2001, p. 57.
1603 Onderwijsraad 2005b, p. 21.
1604 Onderwijsraad 2008, p. 19.
1605 Zie 4.2.1.
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proces van lesgeven.1606 De autonomie van (het bevoegd gezag van) scholengemeenschappen
werd met de lumpsum vergroot, doordat instellingen zelf beleid konden voeren op het
gebied van financiën, materieel en personeel. Tegelijkertijd signaleert de Onderwijsraad
dat de onderwijsinhoudelijke autonomie van onderwijsinstellingen afnam.1607 Daarnaast
ging de Rijksoverheid ook in het onderwijs steeds meer ‘besturen op afstand’, waarbij
bevoegdheden werden gedecentraliseerd. In dit proces, dat doorliep tot na het ‘MDW-
programma’, werden onder meer taken overgeheveld van de Rijksoverheid naar de
gemeenten.Gemeenten dienden bijvoorbeeld te zorgen voor onderwijsachterstandenbeleid
en kregen taken op het gebied van huisvesting van scholen in het primair en voortgezet
onderwijs.1608

Schevenings Beraad
Naar aanleiding van de hiervoor besproken ontwikkelingen van autonomievergroting en
de introductie van lokaal onderwijsbeleid vond begin jaren ’90 overleg plaats over de
nieuwe verdeling van bevoegdheden tussen de overheid en de scholen uit het po en vo via
de koepelorganisaties uit het onderwijs. Dit overleg, dat begin 1992 startte en diverse
werkgroepen en overlegmomenten omvatte, wordt kort aangeduid als het ‘Schevenings
Beraad’. Het overleg resulteerde in twee documenten met ‘Gezamenlijke richtinggevende
uitspraken’, waarin onder meer aandacht is besteed aan onderwijskwaliteit, bekostiging,
arbeidsvoorwaarden, de rol van de gemeente en deregulering.1609 Dereguleringwerd gezien
als eenmethodewaarmee de overheid zich konbeperken tot haar grondwettelijke kerntaken,
namelijk bekostiging, aanpassing van het onderwijs aan de maatschappelijke behoeften,
formuleren van deugdelijkheidseisen en zorgen voor stimulerend toezicht.1610 De overheid
moest daarbij vooral voorwaarden scheppen waardoor scholen autonoom konden zorgen
voor onderwijskwaliteit. Maatregelen die werden voorgesteld waren het aanwijzen van de
schoolgids als instrument waarmee scholen verantwoording afleggen aan ouders, het ver-
vangen van plannen en verslagen voor de Inspectie in een vierjaarlijks schoolbeleidsplan
en het invoeren van de lumpsum bekostiging.1611

Een van demanierenwaarop uitvoeringwerd gegeven aan de afspraken uit het ‘Schevenings
Beraad’, is door de vervolgnota ‘De school als lerende organisatie’ uit 1995.1612 In deze nota

1606 Onderwijsraad 2005b, p. 20-21, Onderwijsraad 2001, p. 27 -39, Onderwijsraad 2000b, p. 22-26.
1607 Onderwijsraad 2001, p. 45-48.
1608 Onder meer Waslander & Pater 2017, Bronneman-Helmers 2011, Boef-van der Meulen e.a. 1995.
1609 Onderwijskoepelorganisaties en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1994, p. 99-109.
1610 Onderwijskoepelorganisaties en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1994, p. 100-101.
1611 Karstanje NTOR 1999/4, p. 203-229, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1995,

Onderwijskoepelorganisaties en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1994.
1612 Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1995.
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is uitgewerkt hoe po en vo-scholen intern beleid gericht op de kwaliteit van het onderwijs
zouden kunnen vormgeven. De nota is niet primair gericht op deregulering. Toch wordt
opgemerkt dat het wellicht niet langer wenselijk is om alle kwaliteitsregistraties dwingend
voor te schrijven. Dat geldt zeker als deze registraties ook vrijwillig bijgehouden worden.
Deregulering wordt hier omschreven als het beperken van betutteling van het onderwijs
door de overheid.1613 Naar aanleiding van de notawerdenmaatregelen genomen diewaren
gericht op vergroting van de autonomie en beleidsruimte van schoolbesturen. Deze
maatregelenmaakten scholen verantwoordelijk voor het voeren van kwaliteitsbeleid. Door
OCW werden beleidsdoelen opgesteld die hiervoor als uitgangspunten moesten worden
gehanteerd. Bij de bepaling van de schooldoelen moest aandacht worden besteed aan
medezeggenschap (van docenten, ouders en leerlingen), personeelsbeleid en de verdeling
van de functies over mannen en vrouwen. Naast medezeggenschap, werd ook een klach-
tenregeling verplicht. Verder moest het schoolplan voortaan worden gebruikt als informa-
tiemiddel voor het onderwijskundig beleid en tegelijkertijd als uitgangspunt voor de
Inspectie.1614

De Onderwijsraad heeft geadviseerd over het eerste deel van het ‘Schevenings Beraad’, dat
was opgenomen in de ‘eerste gezamenlijke richtinggevende uitspraken uit juli 1993’. In
dit advies uitte de Onderwijsraad onder meer zijn twijfel over de effecten van de voorge-
stelde maatregelen op de onderwijskwaliteit en van de voorgestelde decentralisatie van
een groot aantal taken naar de gemeenten.1615 Vanuit de Tweede Kamer zijn geen reacties
op het akkoord bekend, aangezien niet is gedebatteerd over het bereikte akkoord vanwege
de samenloop met de verkiezingen.1616 Na de verkiezingen werd door het eerste kabinet
Kok in het regeerakkoord afgesproken dat de rol van de gemeenten zou worden vergroot,
door een grotere rol bij het achterstandenbeleid en de schoolbegeleidingsdiensten.1617 Dit
week af van het ‘Schevenings Beraad’, waar juist was afgesproken dat gemeenten niet langer
de positie van bestuurder van het openbaar onderwijs zouden bekleden.1618

Van regelvrije naar regelarme naar initiatiefrijke scholen
In 2000 ontstond een ander project dat vooruitliep op het programma ‘Andere Overheid’.
In november 2000, tijdens de behandeling van de begroting van OCW, diende CDA-
kamerlid Ross-Van Dorp een motie in om te starten met een project met ‘regelarme

1613 Onderwijskoepelorganisaties en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1994, p. 39-40.
1614 Onderwijskoepelorganisaties en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1994, p. 99-109.
1615 Onderwijsraad 1993.
1616 Handelingen II 1994/95, nr. 24, p. 1442-1443.
1617 Kamerstukken II 1993/94, 23 715, nr. 11 herdruk, p. 29; Kamerstukken II 1994/95, 23 309, nr. 11, p. 1.
1618 Bronneman-Helmers 2011, p. 92.
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scholen’.1619 Haar motie zag op het nadrukkelijk betrekken van scholen bij de vormgeving
van het onderwijsbeleid. Op die manier moesten scholen in beeld brengen tegen welke
belemmeringen (in regelgeving) zij aanliepen bij het verbeteren van het onderwijs.1620 Met
haar motie bouwde zij voort op de visie van de toenmalige Minister van OCW, Hermans,
op vergroting van autonomie.1621 Om de autonomie van scholen te vergroten moest de
overheid terugtreden en minder gedetailleerd regelen, door het scheppen van kaders in
plaats van gedetailleerde aansturing.1622 De motie van Ross-Van Dorp ondersteunde dit
plan en verzocht de minister om door te zetten en op korte termijn een project te starten
waarin scholen hun ideeën konden delen.1623 Gedurende de vergadering zegde de minister
toe om hiermee aan de slag te gaan en de Tweede Kamer te informeren over zijn plannen,
waarna de motie werd ingetrokken.1624

Het project startte in januari 2001 en bestond uit twee fasen. In de eerste fase zijn 33
scholen voorgedragen door besturenorganisaties en schoolleidersorganisaties.1625 Met deze
scholen vond op 14 februari 2001 een startbijeenkomst plaats. Per school is vervolgens een
budget van 25.000 gulden beschikbaar gesteld om plannen te inventariseren en uit te
werken. Een projectgroep van 14 ambtenaren onderhield contact met de scholen en heeft
op basis hiervan een nota voor de Tweede Kamer geschreven. Vervolgens is na de zomer-
periode beslotenwelke scholen hun voorstellenmochten gaan uitvoeren.1626 Op 5 juli 2001
werd de nota ‘Kwaliteit aan de basis’ verzonden, waarin de observaties van de projectgroep
zijn opgenomen.1627 Vervolgens werd op 9 oktober 2001 opnieuw een brief aan de Tweede
Kamer verzonden en werd een conferentie getiteld ‘Ruimte voor initiatief’ gehouden.1628

Tijdens de conferentie zijn de deelprojecten bekendgemaakt die met financiering van
OCW mochten starten, waarmee de tweede fase van start ging.1629 Op 11 juli 2002 is een
brief verzonden aan de Tweede Kamer, waarin de stand van zaken van de deelprojecten
werd besproken.1630 Het project heeft volgens de bewindslieden meer aandacht voor het

1619 Kamerstukken II 2000/01, 27 400-VIII, nr. 1, Kamerstukken II 2000/01, 27 400-VIII, nr. 2, Kamerstukken
II 2000/01, 27400-VIII, nr. 24.

1620 Handelingen I 2000/01, nr. 28, p. 1342-1346.
1621 Zoals verwoord in Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 2000.
1622 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 2000, p. 21-25.
1623 Handelingen II 2000/01, nr. 22, p. 1707-1711.
1624 Handelingen II 2000/01, nr. 24, p. 1893.
1625 Mentink,NTOR Jaarboek onderwijsrecht 1997-2001, p. 41,Miedema,Tijdschrift voor Bestuur enManagement

van openbare en algemeen toegankelijke scholen 2001/6, p. 25, Brief van de Minister en Staatssecretaris van
OC&W van 11 juli 2002, PO/KB/02/26915, p. 1.

1626 Miedema, Tijdschrift voor Bestuur enManagement van openbare en algemeen toegankelijke scholen 2001/6,
p. 25.

1627 Kamerstukken II 2000/01, 27 400-VIII, nr. 92.
1628 Brief van de Minister en Staatssecretaris van OC&W van 9 oktober 2001, PO/KB-01/40186.
1629 Brief van de Minister en Staatssecretaris van OC&W van 9 oktober 2001, PO/KB-01/40186, p. 4-5.
1630 Brief van de Minister en Staatssecretaris van OC&W van 11 juli 2002, PO/KB/02/26915, p. 2-5.
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perspectief van de school opgeleverd. Tegelijkertijd merkten zij op dat de belemmeringen
die nog door scholen werden ervaren, voornamelijk van ‘schoolinterne’ aard waren. In de
brief worden voorbeelden van zulke belemmeringen genoemd, namelijk ‘het scherp krijgen
van operationele planning, het mobiliseren van deskundige menskracht, het vinden van
tijd.’1631 De discussie die door het project is gestart, is onder meer voortgezet tijdens de
conferentie ‘Over de lijnen’ waarvan een gelijknamige bundel met interviews is versche-
nen.1632 Daarna zijn de resultaten van het project voornamelijk geïntegreerd in het beleid
van OCW.

Uit de nota ‘Kwaliteit aan de basis’ komt naar voren dat mede door het project duidelijk
is geworden dat scholen beleidsruimte nodig hebben omkwaliteit van onderwijs te kunnen
bieden.Daarbij geldt dat niet centraal door deRijksoverheid kan ofmoetworden vastgesteld
hoe kwalitatief onderwijs eruitmoet zien.Onder kwaliteit van onderwijs wordt dan verstaan
dat alle leerlingen de mogelijkheid krijgen en worden gestimuleerd om hun kansen zo
goed mogelijk te benutten. Uit het project komt naar voren dat scholen hiervoor niet alleen
extra budget nodig hebben,maar juist ook de vrijheid om zelf hun personeelsbeleid, beleid
over huisvesting en financiële planning af te stemmen op het kwalitatief goede onderwijs
dat ze willen geven.1633 Deze wens van scholen wordt geïllustreerd door Ten Haaft, die in
een krantenartikel eenzelfde roep om aanvullend budget en vrijheid beschrijft.1634

Zoals in de eerste fase van het project ‘Initiatiefrijke scholen’ door verschillende auteurs
werd gesignaleerd, was de juridische basis in het jaar voorafgaand aan de start van de
deelprojecten nog onduidelijk. Zo vraagt Mentink zich af in hoeverre de deelnemende
scholen daadwerkelijk ‘regelarm’ zullen worden en in hun projecten verder kunnen gaan
dan de mogelijkheid voor scholen om een ‘bijzondere inrichting’ te kiezen. In plaats van
het project had volgens hem ook de Experimentenwet onderwijs 1970 als grondslag
gehanteerd kunnen worden, net als de mogelijkheid om een vrijstelling te verlenen van
een of meer specifieke bepalingen.1635 In het advies van de Onderwijsraad, over het
bevorderen van de autonomie van scholen, komen de Experimentenwet onderwijs 1970
en de mogelijkheid van een gerichte vrijstelling tevens als mogelijkheid aan de orde.1636

Uiteindelijk werd voor het project ‘Initiatiefrijke scholen’ geen aparte overkoepelende
juridische basis gekozen. Een aantal projecten kon plaatsvinden binnen de bestaande

1631 Brief van de Minister en Staatssecretaris van OC&W van 11 juli 2002, PO/KB/02/26915, p. 5-6.
1632 Brief van de Minister en Staatssecretaris van OC&W van 11 juli 2002, PO/KB/02/26915, p. 6; Ministerie

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 2002.
1633 Kamerstukken II 2000/01, 27 400-VIII, nr. 92, p. 11-13, 20-21.
1634 Ten Haaft, Trouw 3 november 2003.
1635 Mentink, NTOR Jaarboek onderwijsrecht 1997-2001, p. 41-42.
1636 Onderwijsraad 2002, p. 34-35.
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wettelijke kaders. Zo maakte een deel van die projecten onderdeel uit van het actiepro-
gramma ‘Kwaliteit aan de basis’.1637 Dat programmaheeft als uitgangspunt omhet onderwijs
zo te organiseren dat ‘scholen ruimte hebben om met de nodige mate van variëteit
onderwijs te verzorgen om alle jongeren gelijke kansen te bieden, de overheid richting
geeft ten einde kwaliteit en toegankelijkheid te waarborgen en scholen in het openbaar
rekenschap afleggen over het gerealiseerde onderwijs’.1638 Andere deelprojecten zagen op
experimentenmet een lumpsum. Een deel vande scholen die deelnamen aanhet programma
‘Initiatiefrijke scholen’werd geselecteerd opmee te doenmet een pilot over de lumpsum.1639

Daarvoor werden onder meer de WPO, WVO en WEC gewijzigd. Er werd een artikel
toegevoegd over het afwijken van de reguliere bekostiging en het artikel over het school-
budget werd vervangen.1640

Wet op het onderwijstoezicht (Wot)
In 2002 trad de Wot in werking.1641 Met de Wot werd afstand genomen van het systeem
waarbij de bepalingen over het onderwijstoezicht in de sectorwetten te vinden waren. In
plaats daarvan werd een overkoepelende wet gemaakt. De periode die voorafging aan de
invoering van deWot is uitgebreid beschreven in verschillende publicaties, waaronder een
aantal die zijn verschenen rondom het tweehonderdjarig jubileum van de Inspectie.1642

Hier is het toezicht op het onderwijs van belang vanwege het verband dat bestaat met
autonomievergroting en deregulering. Eijlander enZoontjens laten zien dat de vernieuwing
van het toezicht in het regeerakkoord van het kabinet Kok II past in demaatregelen rondom
deregulering en autonomievergroting:

‘Het regeerakkoord plaatst dus de publieke verantwoording over de onderwijs-
kwaliteit én de vernieuwing van het toezicht in het kader van de autonomiever-
groting en de deregulering in het onderwijs. Voorop staat dat de scholenminder
worden belemmerd door centrale regels, dat ze ruimte krijgen om zelf invulling
te geven aan de vernieuwing en de kwaliteit van het onderwijs. (…) Een sterkere
en onafhankelijke onderwijsinspectie moet ten slotte bewaken dat de scholen
een minimumniveau realiseren, dat er betrouwbare gegevens zijn over de

1637 Kamerstukken II 2000/01, 27 400-VIII, nr. 92, p. 1-3.
1638 Kamerstukken II 2000/01, 27 400-VIII, nr. 92, p. 3.
1639 Kamerstukken II 2003/04, 29 399, nr. 2, p. 1, Kamerstukken II 2003/04, 29 399, nr. 2, b1, p. 1, Kamerstukken

II 2003/04, 29 399, nr. 1, p. 36-38, Kamerstukken II 2001/02, 26 480, nr. 8, p. 8.
1640 Stb. 2004,16, Kamerstukken I 2003/04, 28 762, nr. A.
1641 Stb. 2002, 387.
1642 Mentink 2012, Bronneman-Helmers 2011, Dodde 2011, Inspectie van het Onderwijs 2010, Ehren 2006,

p. 30-34, Dodde 2001.
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prestaties van scholen en stimuleren dat de scholen streven naar (permanente)
verbetering van het onderwijs.’1643

In de memorie van toelichting bij de Wot wordt aandacht besteed aan het deregulerende
aspect van de Wot. Zo kan het aantal regels worden verminderd, doordat de bepalingen
over het toezicht in de sectorwetten komen te vervallen en er meer beleidsruimte voor de
scholen wordt gecreëerd.1644 De Inspectie heeft niet langer alleen als taak om toe te zien
op de naleving van de regelgeving, maar geeft scholen tevens feedback over hun sterke en
zwakke punten. Onder de Wot werkt de Inspectie met gestandaardiseerde waarderingska-
ders en standaarden, die in een beleidsregel worden vastgelegd.1645 Daarnaast is er voortaan
sprake van proportioneel toezicht, wat inhoudt dat ‘scholen van goede kwaliteit en met
adequate kwaliteitszorg minder frequent en intensief worden bezocht’.1646 Tot slot worden
beoordelingen voortaan online gepubliceerd, zodat ze openbaar toegankelijk zijn.1647

5.3.4 Besluit

In deze paragraaf is het rijksbrede beleid en het beleid van OCW in de periode van 1992
tot 2002. In die periode waren er twee algemene programma’s getiteld ‘Marktwerking,
deregulering en wetgevingskwaliteit’. Net als bij de ‘Grote Operaties’ vormde deregulering
slechts een van de onderdelen van deze programma’s. In tabel 5.2 wordt een overzicht
gegeven van de programma’s en nota’s die zijn besproken.

1643 Eijlander & Zoontjens, NTOR 2002/1-2, p. 3.
1644 Kamerstukken II 2000/01, 27 783, nr. 3, p. 28-29.
1645 Artikel 13 Wot (Stb. 2002, 387).
1646 Ehren 2006, p. 118.
1647 Kamerstukken II 2000/01, 27 783, nr. 3, p. 3.
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Tabel 5.2: Overzicht van de programma’s en nota’s

In de bespreking van de programma’s lag de nadruk op het instrument deregulering. Dat
instrument was gericht op het verminderen van het aantal regels en de regeldichtheid.
Door de introductie van het begrip administratieve lasten werden daarnaast de kosten
gemoeid met de naleving van regelgeving aangepakt. In het onderwijs resulteerde het
‘Schevenings Beraad’ in een convenant tussen OCW en verschillende koepelorganisaties
uit het onderwijs over ondermeer autonomievergroting. Daarin zijn verschillende factoren
van onnodige regeldruk te herkennen die vooral te maken hebben met de context. Het
gaat dan bijvoorbeeld om de rol van sectororganisaties, die werden betrokken bij de tot-
standkoming van het convenant. Doelmatigheid is een andere factor die hierin zichtbaar
is, doordat het de bedoeling was dat scholen meer invloed kregen op de geldende procedu-
res. Daarnaast zijn er factoren van onnodige regeldruk te herkennen die te maken hebben
met de persoon. Zo was het de bedoeling om de autonomie of het handelingsvermogen te
vergroten en kan de grotere invloed tevens het eigenaarschap bevorderen. Een ander
instrument is het project met initiatiefrijke scholen, dat scholen de mogelijkheid bood om
af te wijken van bestaande regelgeving. Door het project kunnen verschillende factoren
worden beïnvloed die vooral betrekking hebben op de persoon. Zo kwam uit het project
naar voren dat veel gewenste afwijkingen al mogelijk waren binnen de bestaande regelge-
ving. Kennelijk was dat nog niet bekend, waardoor het project kan bijdragen aan de kennis
van regelgeving. Daarnaast kan het eigenaarschap en de autonomie of handelingsvermogen
positief worden beïnvloed. In de periode tot 2002 is dus een uitbreiding van de aanpak
zichtbaar, waarbijmeer instrumentenworden ingezet en tevensmeer factoren van onnodige
regeldruk worden beïnvloed die te maken hebben met de context waarin en de persoon
door wie regelgeving moet worden nageleefd en uitgevoerd.
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Deze paragraaf gaat over de activiteiten die waren gericht op het (verder) verminderen
van administratieve lasten aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Er wordt eerst
aandacht besteed aan het hoofdlijnenakkoord kabinet Balkenende II, waarin het voornemen
om administratieve lasten te verminderen werd opgenomen. Vervolgens komt het pro-
gramma ‘Andere Overheid’ aan de orde. Omdat het mandaat van Actal afliep tijdens deze
periode, worden de evaluatie en vervolgstappen besproken. Daarna wordt ingegaan op de
toepassing van het programma ‘Andere Overheid’ op het onderwijs en meer specifiek op
de projecten ‘OCW Ontregelt’ en ‘Initiatiefrijke scholen’. Tot slot wordt besproken welke
instrumenten zijn ingezet en welke factoren van onnodige regeldruk daardoor zijn beïn-
vloed.

5.4.1 Hoofdlijnenakkoord kabinet Balkenende II

In het hoofdlijnenakkoord van het kabinet Balkenende II wordt over de hoeveelheid
regelgeving opgemerkt dat het kabinet zich tot doel stelt om ‘regelzucht en bureaucratie’
te verminderen.1648 Een vergelijkbare intentie was al te vinden in het akkoord van het
kabinet Balkenende I, waar echter weinig mee kon worden gedaan omdat dat kabinet een
zittingsduur van slechts enkele maanden kende.1649 Tijdens de overgangsperiode tussen
beide kabinetten publiceerde de WRR zijn rapportage over de toekomst van de nationale
rechtsstaat. Hierin heeft de WRR een aantal aanbevelingen gedaan om ervoor te zorgen
dat de nationale rechtsstaat ook in de toekomst goed blijft functioneren. Relevant is hier
de aanbeveling om alternatieve vormen van regulering te onderzoeken om zo het presteren
van de overheid te verbeteren, waarbij de WRR open normen en zelfregulering noemt.
Daarnaast heeft de WRR de aanbeveling gedaan om te kijken naar de verantwoordelijk-
heidsverdeling tussen overheid en maatschappij. Naast het verminderen van het aantal
regels dacht de WRR daarbij aan het bevorderen van zelfhandhaving en aan de inzet van
zelfregulering.1650 In oktober 2002 werd de kabinetsreactie op het rapport naar de Tweede
Kamer gezonden. Het kabinet was het met de WRR eens dat de versterking van de
rechtsstaat het beste kon worden gerealiseerd door de overheid af te slanken en burgers
meer ruimte te bieden.1651 De kamerbrief wordt gebruikt als opmaat naar het programma
‘Andere Overheid’ dat eind 2003 werd aangekondigd.1652

1648 Kamerstukken II 2002/03, 28 637, nr. 19.
1649 Kamerstukken II 2001/02, 28 375, nr. 5, p. 26,‘Kabinet-Balkenende II (2003-2006)’, rijksoverheid.nl.
1650 WRR 2002.
1651 Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 1.
1652 Kamerstukken II 2003/04, 29 362, nr. 1.
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5.4.2 Programma Andere Overheid

Het belangrijkste doel van het programma ‘Andere Overheid’ was om zowel de overheid
zelf als de verhouding tussen overheid en burger te moderniseren. Deze doelstelling hing
samen met een veranderende visie op de overheid en haar taken, waarbij verantwoorde-
lijkheden van de overheid werden overgeheveld naar burgers en bedrijven. Hierbij werd
bijvoorbeeld gedacht aan een grotere inzet op zelfregulering.1653 Zoals in de nota is
beschreven bestond het programmauit vier onderdelen. Ten eerste zou de dienstverlening
van de overheid aan de burger verbeteren door onder meer de verbeterde inzet van ICT.
Ten tweede werd ingezet op minder en anders regelen door de overheid. Ten derde zou
de organisatie van de overheid worden herzien en tot slot zou de overheid gaan kijken
naar de verhoudingen van de Rijksoverheid met provincies en gemeenten.1654

Het eerste onderdeel van het programma ‘Andere Overheid’, gericht op de dienstverlening
van de overheid aan burgers, is uitgewerkt in het ‘plan van aanpak Administratieve Lasten-
reductie Burgers’.1655 Hierin is onder meer opgenomen dat een nulmeting zal worden uit-
gevoerd naar de administratieve lasten van burgers. Van deze nulmeting is in maart 2005
de eindrapportage gepubliceerd.1656 De voortgang van de vermindering van administratieve
lasten voor burgers is verder onderdeel van de algemene voortgangsrapportage over het
programma ‘AndereOverheid’.1657 Het tweede onderdeel, gericht op hetminder en anders
regelen door de overheid, is uitgewerkt in het ‘plan van aanpak voor het hele programma
AndereOverheid’.1658 Erwordt verwezen naar de doelstelling omde administratieve lasten
voor burgers met 25 procent te verminderen.1659 Het ging hierbij om een vermindering
ten opzichte van 2002, die in 2006 moest zijn gerealiseerd. Waar mogelijk moesten
departementen aansluiten bij de aanpak van administratieve lasten voor bedrijven door
het Ministerie van Economische Zaken. Ter uitvoering van deze doelstelling is per depar-
tement gekeken naar het bestaande regelbestand en waar mogelijk zijn regels gesaneerd.
Elk departement zette zijn eigen programma op om deze opdracht uit te voeren, waarbij
de landelijke voortgang werd gecoördineerd door het Ministerie van Justitie.

HetMinisterie van Justitiewerd ook verantwoordelijk voor de zogenoemdewetgevingstoets,
waarbij voor nieuwe wetgeving wordt beoordeeld in hoeverre deze administratieve lasten

1653 Zie over het instrument zelfregulering 4.5.
1654 Kamerstukken II 2003/04, 29 362, nr. 1.
1655 Kamerstukken II 2003/04, 29 362, nr. 17, p. 2.
1656 Bex & Van Vliet 2004.
1657 Kamerstukken II 2006/07, 29 362, nr. 111, p. 3.
1658 Kamerstukken II 2003/04, 29 362, nr. 1.
1659 Hoewel in de kabinetsvisie geen definitie van administratieve lasten wordt gegeven, vloeit deze doelstelling

voort uit het project ‘Naar minder administratieve lasten’ uit 1995 (Kamerstukken II 1994/95, 24 036, 5).
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of bureaucratie oplevert. Verder had het Ministerie van Justitie de taak om nieuwe wetge-
vingsconcepten te ontwikkelen, waarbij in het actieprogramma werd gedacht aan het
invoeren van zorgplichten en het bevorderen van zelfregulering.1660 DeMinister van Justitie
voerde zijn taken met betrekking tot het wetgevingsbeleid uit door de notitie ‘Bruikbare
Rechtsorde’ op te stellen.1661 Het programma dat daaruit voortvloeide staat centraal in de
volgende paragraaf.1662

Uit de laatste voortgangsrapportage over het programma ‘Andere Overheid’ uit 2006 blijkt
dat het streven is gehaald om 65 procent van de dienstverlening digitaal te laten plaatsvin-
den. Datzelfde geldt voor de doelstelling om de administratieve lasten voor burgers met
25 procent te verminderen. Op het gebied van het zorgen voor een meer slagvaardige
overheid wordt vooruitgang geboekt, maar zijn volgens de kamerbrief nog stappen te zet-
ten.1663 Naast de brief bevatte de voortgangsrapportage een drietal bijlagen. De eerste bijlage
is de algemene voortgangsrapportage, die in de kamerbrief is samengevat.1664 De tweede
bijlage is een voortgangsrapportage die specifiek gericht is op de elektronische overheid.
In dit rapport wordt ingegaan op een aantal projecten. Het eerste project richt zich op het
creëren van basisvoorzieningen zoals DigiD, eFormulieren en digitale bekendmakingen.
Het tweede project is gericht op de toepassing van zulke basisvoorzieningen, bijvoorbeeld
bij de aanvraag van een vergunning. Uit het rapport blijkt dat deze projecten op schema
lopen.1665 De laatste bijlage is het rapport ‘Merkbaar minder én beter’, dat is gericht op de
verlichting van administratieve lasten voor burger. In dit rapport wordt beschreven welke
stappen hebben geleid tot het behalen van de rijksbrede doelstelling van 25 procent ver-
mindering. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het belang van het meten van adminis-
tratieve lasten door middel van het standaard kosten model (SKM). Opmerkelijk genoeg
is hier al een belangrijke rol weggelegd voor het verschil tussen een meetbare en een
merkbare vermindering, terwijl het kwalitatieve aspect van regeldruk en het realiseren van
een merkbare vermindering van regeldruk pas in de programma’s vanaf 2012 een grotere
rol gaat spelen.1666 Bij een merkbare vermindering van administratieve lasten gaat het
volgens het rapport

‘(…) om het wegnemen van knelpunten en irritaties. Mensen lopen op tegen
onduidelijke formulieren, onnodig dubbele gegevens verstrekken, van het kastje

1660 Kamerstukken II 2003/04, 29 362, nr. 1. Zie 4.4 en 4.5.
1661 Kamerstukken II 2003/04, 29 362, nr. 18, p. 4-5 en Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9, p. 1.
1662 Zie 5.5.
1663 Kamerstukken II 2006/07, 29 362, nr. 111.
1664 Kamerstukken II 2006/07, 29 362, nr. 111, b1.
1665 Kamerstukken II 2006/07, 29 362, nr. 111, b2.
1666 Zie 2.2.12, 5.7 en 5.8.
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naar de muur gestuurd worden en slechte bereikbaarheid van de overheid.
Knelpunten en irritaties zijn niet uit te drukken in cijfers en vereisen een andere
aanpak.’1667

De merkbare vermindering wordt gezocht in ‘betere informatieverschaffing en betere
bejegening van burgers.’1668

Eerste evaluatie en verlenging Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Actal)
In december 2002 heeft Actal aan Regioplan de opdracht gegeven om een evaluatieonder-
zoek uit te voeren.1669 De verplichting om zulk onderzoek uit te (laten) voeren vloeit voort
uit artikel 28 tot en met 30 van de Kaderwet adviescolleges.1670 In de evaluatie werden de
door Actal behaalde resultaten als positief beoordeeld. Wel merkte Weening daarbij op
dat de beoogde verinnerlijking van het probleem van administratieve lasten nog niet was
afgerond.1671 In zijn onderzoek omschrijft hij verinnerlijking als:

‘het proces, waarinwet- en regelgevers steedsmeer uit eigen beweging rekening
houdenmet de algemene beleidsdoelstelling omde administratieve lasten voor
het bedrijfsleven terug te dringen en er in toenemende mate in slagen om deze
doelstelling te realiseren.’1672

Een eventuele verlenging van het mandaat van Actal is in het evaluatieonderzoek niet aan
de orde geweest.1673 In het Verlengingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten
van februari 2004 wordt de verlenging gemotiveerd door verwijzing naar de uitbreiding
van de taak van Actal van alleen ‘vastgestelde, departementale programma’s gericht op
vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven’ naar ‘alle programma’s
enmaatregelen gericht op het verminderen van administratieve lasten voor het bedrijfsleven
als gevolg van bestaande regelgeving’. Hiervoor werd de termijn van Actal verlengd met
drie jaar. Op diemanier krijgt Actal tevens langer de tijd omhet probleem van administra-
tieve lasten te laten doordringen bij de diverse ministeries, waarbij de taak van Actal blijft
om zichzelf in feite overbodig te maken.1674

1667 Kamerstukken II 2006/07, 29 362, nr. 111, b3, p. 4, 21-23.
1668 Kamerstukken II 2006/07, 29 362, nr. 111, b3, p. 4, 21-23.
1669 Weening 2003.
1670 Stb. 1996, 378.
1671 Weening 2003, p. 51-57.
1672 Weening 2003, p. 49.
1673 Weening 2003, p. 60.
1674 Stb. 2004, 66.
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5.4.3 Programma Andere Overheid en het onderwijs

Onderdeel van het programma ‘Andere Overheid’ was het project ‘Herijken van departe-
mentale regels’.1675 In dit project, onder leiding van het Ministerie van Justitie, is per
departement gekeken naar de geldende regelgeving en of regels konden vervallen ofworden
vereenvoudigd. Het doel van dit project was het verkleinen van het regelbestand om zo te
zorgen voor betere kenbaarheid van de regels en vermindering van regeldruk. In de
voortgangsrapportage uit 2004 werden de voorlopige resultaten per departement
genoemd.1676 OCW wordt daar genoemd als ministerie dat vooroploopt met haar project
‘OCW Ontregelt’.1677

Project OCW Ontregelt
Met het projectplan ‘OCW Ontregelt’ voerde OCW de doelstelling uit om administratieve
lasten van burgers met 25 procent te reduceren en regeldruk voor instellingen significant
te verminderen. In dit projectplan werden nog geen concrete oplossingen aangedragen,
maar erwerd gedacht aan het schrappen van verlopen en overbodige regels en het aanpassen
van regels die in stand moeten blijven.1678 Ter voorbereiding op de uitvoering van dit
project heeft OCWeen tweetal onderzoeken laten uitvoeren: een nulmeting naar regeldruk
voor burgers en instellingen en een inventarisatie van regeldruk voorOCW-instellingen.1679

Met de nulmetingwerdende administratieve lasten gemeten die voortvloeien uit regelgeving
van OCW. Voor die kwantitatieve meting werd het aangepaste standaard kosten model
(SKM) gebruikt. De nulmeting omvatte negen relevante doelgroepen van burgers binnen
het onderwijs, zoals ouders en leerlingen in het funderend onderwijs.1680

In het rapport ‘Regeldruk voorOCW-instellingen’ hebben de onderzoekers de hoeveelheid
regeldruk voorOCW-instellingen als gevolg van diverse regelingen beschreven. Zij volgden
de regeldrukdefinitie van de ‘Interdepartementale Projectgroep Administratieve Lasten’
en maakten onderscheid tussen potentiële, feitelijke en gepercipieerde regeldruk. Per type
regeldruk beschreven ze voor de sector onderwijs welke deel afkomstig was van OCW. Zo
was 25 procent van de potentiële regeldruk en 45 procent van de feitelijke regeldruk
afkomstig vanOCW.Ten aanzien van gepercipieerde regeldruk is geenpercentage genoemd.
In plaats daarvan hebben de onderzoekers een ‘irritatie top 10 voor de gehele sector
onderwijs’ opgesteld. Volgens de onderzoekers was het opvallend dat irritatie vooral

1675 Kamerstukken II 2004/05, 29 362, nr. 25.
1676 Kamerstukken II 2004/05, 29 362, nr. 25, b2.
1677 Kamerstukken II 2004/05, 29 362, nr. 25, b2, p. 2.
1678 Kamerstukken II 2003/04, 29 546, nr. 1.
1679 Bex & Van Vliet 2004, Donker van Heel e.a. 2004.
1680 Donker van Heel e.a. 2004, p. 17-19. Zie over het ‘Standaard Kosten Model’ (SKM) 2.2.12.
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bestond ten aanzien van regelingen van hetMinisterie van Sociale Zaken enWerkgelegen-
heid. Verder vonden zij dat hoge kosten niet automatisch tot hoge irritatie leiden. Aan het
ontstaan van irritatie dragen dus meer factoren bij dan alleen hoge kosten.1681

Eind 2004 zijn deze rapporten door de toenmalige Minister van OCW, Van der Hoeven,
naar de Tweede Kamer gezonden. Uit de begeleidende brief volgde dat al een aantal acties
zijn ondernomen op basis van het ‘Actieplan OCW Ontregelt’. Het hier meest relevante
project is getiteld ‘Kappen dor hout’. Tijdens dit project zijn alle ministeriële regelingen
van OCW bekeken. Regelingen die niet langer relevant waren of een juridische grondslag
misten zijn ingetrokken. Het resultaat van dit project was dat 612 van de 1111 ministeriële
regelingen zijn geschrapt.1682 In de voortgangsrapportages over het project ‘OCWOntregelt’
werd gemeld welke vermindering van de administratieve lasten voor 2010 werd verwacht.
Voor OCW-instellingen was dit 39 procent en voor burgers was dat gemeten in tijd 24
procent en gemeten in kosten 29 procent.1683 Zoals volgde uit de laatste voortgangsrappor-
tage uit 2006 werd dit resultaat nog steeds verwacht bij de afsluiting van het programma
‘Andere Overheid’ eind 2006.1684

5.4.4 Besluit

In deze paragraaf is het rijksbrede beleid en het beleid vanOCW in de relatief korte periode
van 2003 tot en met 2006 besproken. Het programma ‘Andere Overheid’ overlapte deels
met het programma, ‘Bruikbare Rechtsorde’ dat in 2004 startte. In tabel 5.3 wordt een
overzicht gegeven van de programma’s en nota’s die zijn besproken.

Tabel 5.3: Overzicht van de programma’s en nota’s

1681 Bex & Van Vliet 2004. Zie 1.1 en 2.3.7.
1682 Kamerstukken II 2004/05, 29 546, nr. 4.
1683 Kamerstukken II 2004/05, 29 546, nr. 6.
1684 Kamerstukken II 2006/07, 29 362, nr. 111, b1.
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Zowel in de bespreking van het rijksbrede programma als van het programma van OCW
lag de nadruk op het instrument deregulering. De regelgeving werd zowel verminderd als
vereenvoudigd. De vermindering vond onder meer plaats door het kappen van ‘dor hout’,
waardoor het aantal regels en de regeldichtheid verminderde.Daarnaast gold er een lande-
lijke doelstelling om de administratieve lasten te verminderen, waarbij de nadruk ligt op
de factor kosten. De meeste aandacht gaat naar factoren van onnodige regeldruk die met
de wettekst zelf te maken hebben, terwijl er minder aandacht is voor de factoren die te
maken hebben met de context waarin en de persoon waardoor regelgeving moet worden
nageleefd en uitgevoerd.

��� &VYMOFEVI 6IGLXWSVHI �����������

In deze paragraaf staat het programma ‘Bruikbare rechtsorde’ centraal, een programma
dat liep tussen 2004 en 2007. Erwordt eerst aandacht besteed aan het programma ‘Bruikbare
Rechtsorde’ en aan onderzoeken die in het kader van het programma zijn uitgevoerd. Ook
een georganiseerde ‘Regeldrukconferentie’ en eenCathuissessie gewijd aan het verminderen
van regeldruk en de voortgang van het programmaworden besproken. Vervolgens komen
de voortgangsrapportages over het programma aan bod. Omdat tijdens deze periode het
mandaat van Actal opnieuw afliep, wordt aandacht besteed aan de evaluatie en het vervolg
voor dit adviescollege. Daarna wordt beschreven wat de invloed van het programma
‘Bruikbare Rechtsorde’ op het onderwijs is geweest, waarbij specifiek het project ‘OCW
Verandert’ wordt beschreven. Tot slot wordt besproken welke instrumenten zijn ingezet
en welke factoren van onnodige regeldruk daardoor zijn beïnvloed.

5.5.1 Programma Bruikbare Rechtsorde

Beide kabinetten Balkenende streefden naar een verbetering van de verhouding tussen
overheid en burgers door het verminderen van regelgroei, bureaucratie en regeldruk. Dit
strevenwas een van de aanleidingen voor het programma ‘Bruikbare Rechtsorde’, dat deels
overlapte met het programma ‘Andere Overheid’. Hoewel de term regeldruk binnen dit
programma regelmatig werd gebruikt, is in de startnota over ‘Bruikbare Rechtsorde’ nog
geen definitie te vinden.1685 Deze definitie wordt later wel expliciet gegeven.1686 In de
startnota werd benadrukt dat wetgevingwaarmee de overheid de interacties tussen burgers
ordent, door burgers als minder belastend wordt ervaren dan regelgeving die hun vrijheid

1685 Kamerstukken II 2003/04, 29279, nr. 9.
1686 Kamerstukken II 2006/07, 29 279, nr. 41, p. 1, Kamerstukken II 2004/05, 29 279, 24, b1, p.9.
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van handelen beperkt.1687 Verder stond er dat de kwaliteit van wetgeving is verbeterd door
de eerdere nadruk op het wetgevingskwaliteitsbeleid, maar dat door burgers desondanks
nog steeds regeldruk en overregulering werd ervaren. De klachten zagen daarbij vooral op
het toenemend aantal regels, de lasten die het gevolg zijn van het naleven van regels en de
uitvoering van de regels door de overheid.1688 In de startnota wordt voorgesteld om meer
wetgeving te creëren die ruimte laat aan burgers, zodat deze niet onredelijk in hun handelen
beperkt worden. Daarnaast moest de overheid volgens de startnota niet altijd automatisch
kijken naar wetgeving, maar kon zij ook inzetten op het bevorderen van zelfregulering en
het vervangen van bestaande bepalingendoor zorgplichten.1689 Het voorgestelde programma
‘Bruikbare Rechtsorde’ bestaat uit diverse onderdelen. Zo zijn er diverse onderzoeken
gestart en is een aantal departementale projecten opgezet.

Op de insteek van het programma ‘Bruikbare Rechtsorde’ is van diverse kanten kritiek
gekomen. Van Gestel heeft gewezen op de ontbrekende evaluatiemechanismen en empiri-
sche onderbouwing van het programma.1690 Van der Heijden vreest dat het programma
onvoldoende stilstaat bij de gevolgen van demaatregelen voor burgers. Ookwordt volgens
hem onvoldoende beoordeeld in hoeverre burgers de mogelijkheid hebben om zelf
onderwerpen te regelen.1691 In zijn preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor
Onderwijsrecht enOnderwijsbeleid heeftVandenBosch gekekennaar demogelijke invloed
van het programma ‘Bruikbare Rechtsorde’ op het onderwijs. Hij concludeert dat onvol-
doende samenhang bestaat tussen de verschillende onderdelen vande aanpak van regeldruk.
Hij stelt een ‘regeldrukmodel’ voor om dergelijke samenhang te bevorderen en te komen
tot een meer integrale aanpak.1692 Eijlander waarschuwt tevens in zijn preadvies voor de
Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid dat een eenduidige
betekenis van het begrip bruikbare rechtsorde nog ontbrak. Dit werd volgens hem onder
meer veroorzaakt doordat het programma is opgebouwduit verschillende projecten zonder
duidelijke samenhang. Het risico bestond volgens hem dat geen gemeenschappelijke
betekenis van bruikbare rechtsorde of algemeen kader zou ontstaan.Daarnaast zag Eijlander
een te grote nadruk op de negatieve aspecten, waar hij tevens aandacht zou willen zien
voor regelgemak of regelgeluk.1693 Verder heeft hij erop gewezen dat zorgplichten een
belangrijke positie innamen binnen het programma, terwijl aan zorgplichten volgens hem

1687 Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9, p. 2.
1688 Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9, p. 2- 3.
1689 Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9, p. 9-13, 19, Baarsma e.a. 2003, p. 13.
1690 Van Gestel, NJB 2004 (34) 4, p. 1784-1791.
1691 Van der Heijden, NJB 2005/40, p. 2083.
1692 Van den Bosch 2005.
1693 Zie 2.2.14.
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het risico kleeft dat de invulling van de zorgplichten vervolgens net zo gedetailleerd wordt
geregeld door het veld.1694

Onderzoeken binnen Bruikbare Rechtsorde
In het kader van het programma ‘Bruikbare Rechtsorde’ zijn diverse onderzoeken uitge-
voerd. Zo heeft eenwerkgroep van hetMinisterie van Justitie gekeken naar demogelijkhe-
den om het toezicht op naleving van regels aan te passen. Het ging dan om de rol van de
overheid binnen het toezicht en de mogelijkheden voor de overheid omhieruit gedeeltelijk
terug te treden. Dewerkgroep formuleerde een aantal aanbevelingen aan de handwaarvan
terugtreden door de overheidmogelijk zou zijn. Een van die aanbevelingenwas omnieuwe
vormen van toezicht in te zetten, waarbij maatschappelijke actoren als toezichthouder
worden ingezet.1695 Het rapport van deze werkgroep is getiteld ‘Vreemde Ogen’ en is op
15 juli 2004 met een kabinetsreactie door de Minister van Justitie, Donner, aan de Tweede
Kamer gezonden.1696

Een andere werkgroep van het Ministerie van Justitie heeft onderzocht hoe de overheid
zorgplichten kan inzetten als alternatief voor gedetailleerde wetgeving.1697 Zorgplichten
werden nadrukkelijk genoemd als mogelijkheid om regeldruk te verminderen. Daarvoor
is teruggegaan naar het advies van deCommissie voor de toetsing vanwetgevingsprojecten
over dit onderwerp, waar voornamelijk bezwaren tegen het gebruik van zorgplichten
werden gesignaleerd. In het advies betwijfelde de commissie of er daadwerkelijk behoefte
bestond aan zorgplichtbepalingen en zag zij bezwaren met het legaliteitsvereiste en de
handhaafbaarheid van zorgplichten. De commissie adviseerde daaromomzorgplichtbepa-
lingen te beperken tot uitzonderingssituaties. Vervolgens concludeerde de werkgroep dat
de bezwaren van de commissie bleken mee te vallen. Het beperkte aantal zorgplichtbepa-
lingen dat werd ingevoerd, werd in de (rechts)praktijk geaccepteerd. Zorgplichten verdien-
den volgens de werkgroep een heroverweging vanwege de mogelijkheid om thema’s
abstracter en minder gedetailleerd te regelen. De studie bevatte verder een aantal aanbeve-
lingen bij het gebruik van zorgplichten. Zo wordt erop gewezen dat moet worden geaccep-
teerd dat een zorgplicht keuzeruimte voor de burger of instelling creëert en wordt de sug-
gestie gedaan om de praktijk medeverantwoordelijk te maken voor de naleving van de in
te voeren zorgplicht. Ook wordt voorgesteld om een aanwijzing over de formulering van
een zorgplicht op te nemen in de Aanwijzingen voor de regelgeving.1698

1694 Eijlander 2005.
1695 Kamerstukken II 2004/05, 29 279, nr. 13, b1.
1696 Kamerstukken II 2004/05, 29 279, nr. 13.
1697 Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 14, b1.
1698 Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 14, b1.
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Naast de rapporten van deze werkgroepen is advies gevraagd aan de SER. In zijn advies
heeft de SER er, onder verwijzing naar zijn eerdere adviezen, op gewezen dat steeds de
noodzaak en efficiëntie van regelgeving moet worden overwogen. Waar mogelijk kon
volgens de SER worden ingezet op het alternatief: zelfregulering. Ten aanzien van de pro-
jecten die deel uitmaken van ‘Bruikbare Rechtsorde’ wees de SER er nadrukkelijk op dat
moetworden voorkomendat dezelfde knelpunten als bij de ‘MDW-operaties’ (onvoldoende
betrekken van de maatschappij bij het project en onvoldoende aandacht voor implemen-
tatie) ontstaan.1699

In 2006 heeft deMinister van Justitie,Donner, twee onderzoeksrapporten van respectievelijk
de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Twente aan de Tweede Kamer
gezonden.1700 In het eerste onderzoek hebben Stoter enHuls gekeken naar een omschrijving
van het begrip regeldruk. Daarna hebben zij een vijftal casestudies uitgevoerd op basis
waarvan een aantal aanbevelingen worden gedaan voor het verminderen van regeldruk.
Ten eerste zou men al bij het overleg met de sector over het invoeren of afschaffen van
wetgeving rekening moeten houden met het feit dat ‘de sector’ vaak niet eensgezind is,
aangezien dit van invloed kan zijn op de onderhandelingen. Ten tweede zou al vanaf de
voorbereidingsfase expliciet rekening moeten worden gehouden met regeldruk. Tot slot
pleitten Stoter en Huls voor een grotere inzet van internetconsultaties, die het wetgevings-
proces transparanter kunnen maken.1701

In het tweede onderzoek hebben Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-van Heffen en Reussing
gekeken naar de effecten van open normen op regeldruk.Het onderzoek richt zich specifiek
op open normen op het gebied van kwaliteitszorg in de zorg, hoger onderwijs enmilieuzorg.
Op basis van deze casus zijn zij gekomen tot een aantal aanbevelingen. Zo zou in het wet-
telijk kader de autonomie van degene totwie de open norm is gericht gewaarborgdmoeten
worden en zou daarin de nadruk moeten liggen op het bevorderen van zelfregulering. Bij
de vaststelling van de open norm zou rekening moeten worden gehouden met belangen
van derden bij invulling van de norm. Aanbevelingen gericht op overige maatregelen van
de overheid betroffen het kwantificeren van nalevingskosten, het tonen van demeerwaarde
van zelfregulering, het betrekken van sectororganisaties bij de uitvoering van open normen
en controle door checks and balances bij handhaving van de open norm.1702

1699 SER 2005.
1700 Kamerstukken II 2005/06, 29 279, nr. 36.
1701 Stoter & Huls 2006.
1702 Dorbeck-Jung, Oude Vrielink-Van Heffen & Reussing 2005.
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5.5.2 Voortgang Bruikbare Rechtsorde

Ongeveer een half jaar na de start van het programma ‘Bruikbare Rechtsorde’ heeft de
toenmalige Minister van Justitie, Donner, in een kamerbrief de voortgang van het pro-
gramma toegelicht.1703 Een van de bijlagen bij deze brief was het onderzoeksrapport van
De Jong en Herweijer, waarin het totale regelbestand in Nederland in kaart werd
gebracht.1704 In de brief kondigdeDonner aan dat, in vervolg op dit onderzoek, een perma-
nente monitor zou worden opgestart waarmee het totale regelbestand kon worden geïn-
ventariseerd.1705 Verder benadrukte hij vooral de mogelijkheden van zorgplichten en
alternatieve vormen van toezicht, waarbij hij verwees naar het eerdere onderzoeksrapport
‘Vreemde Ogen’.1706 In de daaropvolgende voortgangsrapportage is gewezen op diverse
– interdepartementale – projecten die naar aanleiding van de rapporten ‘Ruimte voor
zorgplichten’ en ‘Vreemde Ogen’ zijn opgestart.1707 Bij OCW gaat het bijvoorbeeld om
pilots waarin ouders meer worden betrokken bij het schooltoezicht in het funderend
onderwijs, om de invoering van een verplichte Raad van Toezicht in de beroeps- en vol-
wasseneneducatie en om het bevorderen van een discussie over governance.1708

Regeldrukconferentie
Op 15 maart 2006 hebben de Ministeries van Justitie, Financiën, Economische Zaken en
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk een conferentie over regeldruk
georganiseerd. Ter voorbereiding op deze conferentie is in februari 2006 een verkennend
essay over de oorzaken van regeldruk gepubliceerd. In dit essay zijn de zes geselecteerde
thema’s voor de conferentie verkend, namelijk de vraag om controle, bureaucratisering,
de behoefte aan regels en gelijkheid in regels, zoeken naar draagvlak, de omgang met
incidenten en internationalisering. Regeldruk wordt in het essay omschreven als een
paradox, waarbij wordt geklaagd over het aantal regels en tegelijkertijd om meer regels
wordt gevraagd.1709 Dit essay is gebruikt als startpunt voor de conferentie. Tijdens de
conferentie vonden discussies plaats aan de hand van de zes thema’s die in het essaywerden
geïntroduceerd.Deelnemers aan de conferentiewaren ondermeer afkomstig uit de politiek,

1703 Kamerstukken II 2004/05, 29 279, nr. 17.
1704 De Jong & Herweijer 2004.
1705 Deze monitor, die ‘Regelgevingsmonitor’ zou gaan heten, is echter nooit goed van de grond gekomen. In

2017 is deze toezegging van de minister ‘afgevoerd’, zoals blijkt uit de kort aantekeningen vergadering
commissie voor Veiligheid en Justitie van 12 september 2017.

1706 Zie eerder 5.1.2.
1707 Kamerstukken II 2004/05, 29 279, nr. 24, b1.
1708 Kamerstukken II 2004/05, 29 279, nr. 24, b1, p. 3-7.
1709 WerkgroepMinisteries van Justitie, Financiën, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken enKoninkrijks-

relaties 2006.
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bedrijfsleven, belangenorganisaties en adviesorganen.Doelwas het bespreken van regeldruk
en de achterliggende oorzaken om vervolgens tot oplossingsrichtingen te komen.1710

In de laatste voortgangsnotitie van het programma ‘Bruikbare Rechtsorde’ uit november
2006 worden de belangrijkste conclusies van deze conferentie besproken. Wantrouwen
tussen overheid en burgers en tussen burgers onderlingwerd gezien als een van de oorzaken
van regeldruk. Het frequente wantrouwen leidde tot steeds meer onzekerheid, waardoor
om steedsmeer regels werd gevraagd.Hieraan gerelateerd is het aanhoudende verschijnsel
dat incidenten steeds worden gevolgd door een roep ommeer regels. Die roep is afkomstig
van zowel de praktijk als het parlement, terwijl beide groepen tegelijkertijd ook het belang
van vermindering van regeldruk benadrukken.1711 Tot slot is gewezen op de inzet van
zorgplichten in combinatie met alternatief toezicht als een belangrijke stap naar verminde-
ring van regeldruk.1712

Catshuissessie regeldruk
Kort na de regeldrukconferentie, op 20 maart 2006, is vervolgens een periodiek overleg
van het kabinet gewijd aan regeldruk. In dit overleg zijn de mogelijkheden besproken om
de aanpak van regeldruk uit te breiden en te verbeteren. Specifieke problemen waarover
veelvuldig klachtenwerden ingediend, zoals het aanvragen van toeslagen of een omgevings-
vergunning, zouden meer aandacht krijgen. Daarnaast werden provincies en gemeenten
meer nadrukkelijk betrokken bij de aanpak van regeldruk. Burgers zouden meer worden
betrokken bij de aanpak van regeldruk in burgerpanels, waarin zou worden gesproken
over de grootste irritaties en de heersende opinie over de voortgang van regeldruk. Verder
is afgesproken dat meer zal worden ingezet op voorlichting voor burgers en bedrijfsleven
over maatregelen ter vermindering van regeldruk. Tot slot zou een plan worden opgesteld
voor de inzet van internetconsultaties tijdens de voorbereiding van wetgeving.1713

Tweede evaluatie en hernieuwde instelling Actal
Na de eerste verlenging van het mandaat in 2004 werd begin 2005 de taakomschrijving
vanActal uitgebreid zodat naast administratieve lasten van bedrijven, ook administratieve
lasten van burgers hiertoe behoorden.1714 Volgens de nota van toelichting zorgde deze
toevoeging voor aansluiting bij het programma gericht op de reductie van administratieve
lasten voor burgers.1715 Begin 2006 heeft Actal een effectmeeting laten uitvoeren, waarbij

1710 Kamerstukken II 2005/06, 29 362, nr. 96, b1.
1711 Dit fenomeen wordt ook wel aangeduid als de ‘risico-regel reflex’, zie hierover 3.3.9.
1712 Kamerstukken II 2006/07, 29 279, nr. 41, p. 2-3.
1713 Kamerstukken II 2005/06, 29 362, nr. 85, Kamerstukken II 2005/06, 29 362, 96, b1.
1714 Stb. 2004, 66, Besluit taakuitbreiding ACTAL met administratieve lasten burgers (Stb. 2005, 113).
1715 Zoals eerder besproken in 4.2, zie Kamerstukken II 2003/04, 29 362, nr. 17.
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ook de uitbreiding van het mandaat werd meegenomen. Hieruit volgde opnieuw een
positieve invloed van Actal op de vermindering van administratieve lasten en de aandacht
voor de problematiek binnen de diverse ministeries. Blijvend punt van aandacht was dat
meer tijd nodig is voor het bereiken van de gewenste verinnerlijking, waardoor adminis-
tratieve lasten een vast onderdeel van het beleidsproces zouden worden.1716 In 2006 zou
hetmandaat vanActal opnieuw aflopen. Omdat op basis van deKaderwet geen verlenging
mogelijk was, is gekozen voor hernieuwde instelling tot 1 juni 2009.1717 Uit de nota van
toelichting volgt dat dit mede is gebeurd vanwege de positieve behaalde resultaten. Verder
moest Actal meer tijd krijgen voor het behalen van de doelstelling en kon de beslissing
over de toekomst van Actal op deze manier aan het volgende kabinet worden gelaten.1718

In 2007 hebbenVan derMark e.a. het functioneren vanActal geëvalueerd. Uit die evaluatie
blijkt dat de advisering door Actal een positieve rol speelde bij de aandacht voor adminis-
tratieve lasten. Tegelijkertijd blijkt hieruit dat het voor de gewenste verinnerlijking nodig
is dat Actal blijft bestaan en aandacht blijft vragen voor het belang van administratieve
lasten. Over de invloed van Actal wordt verder opgemerkt dat de advisering door Actal
nog niet altijd voldoende zichtbaar is bij de doelgroepen.1719 De concrete invloed van de
advisering door Actal op de hoeveelheid onnodige regeldruk vormde geen onderdeel van
de evaluatie.

5.5.3 Bruikbare Rechtsorde en het onderwijs

Zoals hiervoor al werd aangestipt hebben in het kader van het algemene programma
‘Bruikbare Rechtsorde’ een aantal projecten gericht op het onderwijs plaatsgevonden. In
de eerste ronde ging het daarbij om een project gericht op het hoger onderwijs. De werk-
groep die hiermee aan de slag ging, suggereerde de introductie van zorgplichten over de
kwaliteit van onderwijs, medezeggenschap en inrichting van het bestuur van instellingen
voor hoger onderwijs.1720 In latere projectrondes zijn er ook projecten geweest die gericht
waren op het po en vo.1721 Zo was er een onderzoeksproject over de invoering van zorg-
plichten in het primair onderwijs. De uitkomst van dat project was een notitie over de
organisatie van zorgstructuren in het funderend onderwijs.1722 Daarnaast is onderzocht of
er minimumvoorschriften voor de inrichting van het vmbo konden worden opgesteld. In

1716 Berdowski, van Dijken & Stroeker 2007.
1717 Kaderwet Adviescolleges (Stb. 1996, 378).
1718 Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006 (Stb. 2006, 138).
1719 Van der Mark e.a. 2007, p. 33-40.
1720 Kamerstukken II 2004/05, 29 853, nr. 16, b1, Kamerstukken II 2004/05, 29 279, nr. 17.
1721 Kamerstukken II 2006/07, 29 279, nr. 41.
1722 Kamerstukken II 2005/06, 27 728, nr. 85, b1.
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het rapport is de nadruk op deregulering komen te liggen, waarbij wordt opgemerkt dat
een vereenvoudiging van de WVO nog geen inhoudelijke oplossing biedt.1723 In de kabi-
netsreactie benadrukte toenmalig staatssecretaris vanOCW,VanBijsterveldt-Vliegenthart,
het belang van een inhoudelijke herziening en nam het advies mee in andere trajecten.1724

OCW Verandert
In 5.4.3 kwam het programma ‘OCW Ontregelt’ al aan de orde. De opvolger van dat pro-
gramma draagt de titel ‘OCW Verandert’. In het kader van het programma ‘Andere
Overheid’ heeft OCW een aantal werkgroepen een takenanalyse voor het ministerie laten
uitvoeren. Die analyse vormde de basis voor ‘OCW Verandert’. De centrale ambitie was
om ervoor te zorgen dat het departement in 2010 40 procent minder regels zou maken. In
het bijbehorende actieplan wordt uitgelegd dat het verminderen van het aantal regels bij-
draagt aan het verminderen van regeldruk.1725 Tegelijkertijd wordt er nadrukkelijk gewezen
op een risico dat hier volgens het actieplan aan kleeft, namelijk dat ‘de ruimte die zo ontstaat
weer wordt opgevuld met nieuwe regels en bureaucratie op het niveau van de branches en
de instellingen’.1726 Met andere woorden: een afname van het aantal regels en de externe
regeldruk van OCW moet niet leiden tot een toename van de interne regeldruk.1727 De
oplossing voor het voorkomen van die verschuiving wordt gezocht in het signaleren en
meten van improductieve bureaucratie, maar hoe dit kan plaatsvinden wordt niet uitge-
werkt.

Volgens het actieplan moest de interne organisatie van OCW worden aangepast aan de
situatie waarin minder regels worden gemaakt. De ambitie was om OCW flexibeler te
maken door op basis van thema’s te gaan werken. Hierdoor zou het ministerie beter
moeten kunnen reageren op dewisselende behoefte uit demaatschappij. De nieuwe aanpak
moest leiden tot 40 procent minder regels afkomstig van OCW in 2010, met als resultaat
minder regels, regeldruk, uitvoeringswerk en planning. Ambtenaren zouden flexibeler
gaanwerken, waardoor ze opmeerdere functies ingezet zouden kunnenworden. Er zouden
minder plannen voor onderwijsinstellingenmoetenworden opgesteld en deze zouden ook
minder gedetailleerd moeten worden. Hierdoor zou de autonomie voor de onderwijsin-
stellingenworden vergroot, waardoor ook het toezicht door de Inspectie kon verminderen
en veranderen.1728 Vanwege de verkiezingen voor de Tweede Kamer is het programma
niet apart geëvalueerd.

1723 Kamerstukken II 2005/06, 29 279, nr. 44, b1.
1724 Kamerstukken II 2007/08, 30 079, nr. 9.
1725 Kamerstukken II 2005/06, 29 362, 68, b1, p. 6, 13.
1726 Kamerstukken II 2005/06, 29 362, 68, b1, p. 6.
1727 Zie 2.3.8.
1728 Kamerstukken II 2005/06, 29 362, nr. 68; Kamerstukken II 2005/06, 29 362, nr. 68, b1.
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5.5.4 Besluit

In deze paragraaf staat het rijksbrede beleid en het beleid van OCW in de relatief korte
periode van 2004 tot en met 2008 centraal. Zoals hiervoor aangegeven overlapt het pro-
gramma ‘Bruikbare Rechtsorde’ deels met het programma ‘Andere Overheid’, dat in 2006
werd afgerond. In tabel 5.4 wordt een overzicht gegeven van de programma’s en nota’s
die zijn besproken.

Tabel 5.4: Overzicht van de programma’s en nota’s

Tijdens deze periode deed de term regeldruk zijn intrede. De aanpak werd verbreed en de
nadruk lag niet langer vooral op deregulering. Zo kwam er in het programma ‘Bruikbare
Rechtsorde’meer aandacht voor de invoering van zorgplichten en open normen, waarmee
ruimte werd gecreëerd voor eigen invulling door de normadressaten. Deze wetgevingsin-
strumentenwerden besproken in 4.4.Ook deCatshuissessie over regeldruk is in dit verband
interessant. Niet omdat dit zelf een nieuw instrument vormde om regeldruk mee aan te
pakken, maar wel omdat hier verschillende nieuwe instrumenten werden voorgesteld. Zo
werd de organisatie van burgerpanels voorgesteld, waardoor burgers meer bij de aanpak
van regeldruk betrokken konden worden. Datzelfde gebeurde bij de ontwikkeling van
internetconsultaties. Voorlichting is een ander instrument dat werd besproken. Deze
instrumenten hebben met elkaar gemeen dat ze grotendeels zijn gericht op factoren die te
maken hebben met de context waarin regelgeving moet worden uitgevoerd en de persoon
die de regelgeving moet naleven en uitvoeren. Zo kunnen de instrumenten bijdragen aan
het vergroten van het draagvlak, maar ook het verbeteren van de kennis van en houding
tegenover regels. Door de grotere invloed kan tevens de autonomie en het eigenaarschap
toenemen. De positieve invloed op deze factoren kan bijdragen aan een vermindering van
regeldruk. Het programma van OCW was juist opnieuw gericht op deregulering, met een
nadruk op vermindering en vereenvoudiging van de regelgeving. Hierdoor lag de nadruk
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op factoren die vooral met de wettekst zelf te maken hebben, zoals het aantal regels, de
regeldichtheid en de kosten die aan naleving zijn verbonden.

��� :IVXVSY[IR MR [IXKIZMRK �����������

Centraal in deze paragraaf staan de activiteiten die zijn gericht op het vergroten van ver-
trouwen in wetgeving. Na bespreking van de gelijknamige nota wordt aandacht besteed
aan hetmandaat vanActal, dat opnieuw afliep, en de genomen vervolgstappen. Vervolgens
wordt de uitvoering van een toezegging uit de nota ‘Vertrouwen in wetgeving’ besproken,
namelijk het opzetten van een integraal afwegingskader voorwet- en regelgeving in 2011.1729

Tevens zette het kabinet een nieuw instrument in om burgers meer bij de totstandkoming
enwijziging vanwetgeving te betrekken.Deze pilotmet het houden van internetconsultaties
zal hier worden besproken, omdat expliciet werd benoemd dat het de bedoeling was om
hiermee regeldruk te verminderen. Beide instrumenten zijn in het vorige hoofdstuk
besproken als instrument dat kan worden ingezet bij de aanpak van regeldruk. Daarna
komen de maatregelen gericht op vermindering van regeldruk OCW in de periode van
2007 tot 2012 aan de orde. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de typen instrumenten
die tijdens deze periode zijn ingezet en de factoren van onnodige regeldruk die daardoor
zijn beïnvloed.

5.6.1 Programma Vertrouwen in wetgeving

Zoals bleek uit het Coalitieakkoord verplaatste het vierde kabinet Balkenende in 2007 de
nadruk van het creëren van een bruikbare rechtsorde, naar het bevorderen van vertrouwen
in wetgeving.1730 In de gelijknamige nota uit 2008 is een ‘integraal wetgevingsbeleid’
voorgesteld. Hierbij werden de volgende speerpunten uitgewerkt. Ten eerste moest de
overheidmeer vertrouwenhebben in burgers en bedrijven, wat zich uitte doordatwetgeving
burgers meer ruimte bood. Dit maakt een vermindering van gedetailleerde wetgeving
mogelijk. Daarbij diende de neiging om alles te willen reguleren te worden onderdrukt.
Een ander speerpuntwas dat de overheidmeer terughoudendmetwetgevingmoest omgaan
en vaker alternatieven voorwetgevingmoet inzetten. Verdermoest volgens de notaworden
ingezet op een duidelijkere formulering van wetgeving en moest meer aandacht worden
besteed aan de inzet van moderne communicatiemiddelen. Wetgeving zou voortaan
standaard en systematisch geëvalueerdmoetenworden door een op te richten onderzoeks-

1729 Kamerstukken II 2008/09, 31 731, nr. 1, p. 8, 10.
1730 Kamerstukken II 2006/07, 30 891, nr. 4.
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centrum.1731 Daarvoor werd, onder de titel ‘Clearing House voor Wetsevaluatie’, van 2007
tot 2014 onderzoek gedaan naar het evalueren van wetgeving. Na de publicatie van de
resultaten eind 2013 is het KCWJ met wetsevaluaties aan de slag gegaan.1732

Een maatregel die voortvloeide uit het programma ‘Vertrouwen in wetgeving’ was de
invoering van zogenoemde vaste verandermomenten, ook aangeduid met de afkorting
‘VVM’.Met dezemaatregelwordt gereageerd opde veelvoorkomende klacht dat regelgeving
veelvuldig verandert en dat die veranderingen bijdragen aan regeldruk. De maatregel is
gebaseerd op een vergelijkbaar systeem dat in het Verenigd Koninkrijk wordt gehanteerd.
In de periode van 1 april 2007 tot enmet 1 juli 2008 is ermee geëxperimenteerd.Het systeem
was gericht op het invoeren van vaste data waarop wet- en regelgeving inwerkingtreden
en daarnaast op het bewaken van een redelijke invoeringstermijn. Uit het experiment
kwam naar voren dat het invoeren van twee verandermomenten haalbaar is. Het bleek wel
lastig om te garanderen dat altijd een minimale invoeringstermijn van drie maanden gold.
Dat kwam onder meer vanwege het veelvuldige gebruik van de uitzonderingsgronden,
waardoor een langere termijn kon worden gehanteerd.1733 In eerste instantie werden de
vaste verandermomenten (1 januari en 1 juli) ingevoerd voor alle wet- en regelgeving met
relevantie voor bedrijven en instellingen waarvan de voorbereiding startte na 1 januari
2009. Erwaren vier uitzonderingsgronden, namelijk hoge kosten van vertraging of vervroe-
ging van de invoering, spoed- of noodregelgeving, reparatieregelgeving en Europese of
internationale regelgeving. In de memorie van toelichting moet worden weergegeven of
en waarom een uitzonderingsgrond wordt gehanteerd.1734 Eind 2009 besloot het kabinet
de vaste verandermomenten te verbreden naar alle wet- en regelgeving. De regeling werd
opgenomen in aanwijzing 4.17.1735 Voor wetten en AMvB’s golden 1 januari en 1 juli en
voor ministeriële regelingen kwamen er vier momenten op de eerste dag van elk kwartaal.
Deminimale invoeringstermijnwerd tweemaanden en daarnaast bleven de vier uitzonde-
ringsgronden bestaan.1736 Voor wet- en regelgeving die betrekking heeft op het onderwijs
gelden aangepaste momenten, namelijk 1 januari en afhankelijk van de onderwijssector
en de start van het schooljaar 1 augustus of september.1737

1731 Kamerstukken II 2008/09, 31 731, nr. 1.
1732 Veerman, De Kok & Clement 2012.
1733 Kamerstukken II 2008/09, 29 515, nr. 270, Kamerstukken II 2006/07, 29 515, nr. 181.
1734 Kamerstukken II 2008/09, 29 515, nr. 270, p. 5-8, Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309, p. 1-2.
1735 Aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426).
1736 Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309, p. 2-5.
1737 Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309, p. 3.

363

� (I EERTEO ZER SRRSHMKI VIKIPHVYO MR LIX SRHIV[MNW



5.6.2 Evaluatie, verlenging en uitbreiding mandaat Actal

In 2008 is het mandaat van Actal opnieuw verlengd, ditmaal tot 1 juni 2011. Daarnaast
werd de bezetting van het adviescollege uitgebreid met een extra lid. Reden voor deze uit-
breiding was dat Actal vanaf dat moment moest adviseren over het gehele regeldrukbe-
leid.1738 Eind 2010 vond conform de Kaderwet opnieuw een evaluatie plaats.1739 Ditmaal
werd de taakomschrijving van Actal wel meegenomen in de evaluatie. Uit de evaluatie
volgde dat Actal zich hield aan de doelstellingen en een positieve bijdrage leverde aan de
aandacht voor administratieve lasten en regeldruk. De gewenste cultuurverandering liet
echter op zich wachten en aandacht voor administratieve lasten en regeldruk was binnen
de ministeries nog niet vanzelfsprekend. De verwachting van de onderzoekers was dat een
onafhankelijk adviescollege zoals Actal nodig zou blijven om tewaarborgen dat voldoende
aandacht zou worden besteed aan de problematiek. De taakomschrijving zou daarbij
moeten worden uitgebreid, zodat deze naast administratieve lasten, zowel regeldrukver-
mindering als overige effecten van regelgeving omvatte.1740

Omdat in 2011 de termijn van Actal opnieuw afliep, moest worden gekeken of de termijn
kon worden verlengd. Uit diverse Kamerdebatten blijkt dat onder meer is gediscussieerd
over het regeringsvoornemen om de systeemtoets niet langer door Actal, maar door een
ambtelijke commissie te laten uitvoeren en over de uitbreiding van de taken van Actal.1741

Uiteindelijk is, mede op basis van de eerder besproken evaluatie, besloten om de systeem-
toets bij Actal te laten. Deze toets wordt omschreven in artikel 2 sub a van het Instellings-
besluit, waar de onderwerpen vermeld staan waarover Actal advies moet uitbrengen:

‘over het systeem van beoordeling van de effecten van voorgenomen wet- en
regelgeving voor de regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en beroepsbeoefenaren
in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid’1742

Uit de toelichting bij dit artikel volgt dat het de bedoeling is dat de ministeries de toetsen
in het IAK op dossierniveau consequent en zorgvuldig toepassen. Het is de bedoeling dat
dat proces zodanig goed werkt dat Actal geen individuele dossiers hoeft te toetsen, maar
zich kan concentreren op de controle van de beschreven effecten op regeldruk. Verder

1738 Besluit van 10 juni 2008 tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten
2006 in verband met de verlenging van de instellingsduur, de uitbreiding van de bezetting en de uitbreiding
van de taken van het college Stb. 2008, 259.

1739 Zie art. 28 Kaderwet adviescolleges (Stb. 1996, 378).
1740 KplusV 2010, p. 65-69.
1741 Kamerstukken II 2010/11, 31 311, nr. 72.
1742 Instellingsbesluit Actal 2011 (Stcrt. 2011, 12119).
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heeft de voorgestelde uitbreiding van het takenpakket plaatsgevonden. Hoewel de aandui-
ding Actal in stand bleef, werd de naam aangepast naar Adviescollege toetsing regeldruk.
Deze wijzigingen maakten het mogelijk dat Actal opnieuw ingesteld werd op basis van de
Kaderwet, ditmaal tot 1 juni 2015, zodat in de tussentijd een permanente wettelijke basis
voor Actal gecreëerd kon worden.1743

5.6.3 Invoering Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)1744

In de nota ‘Vertrouwen in wetgeving’ is uitgewerkt dat een integraal wetgevingskader
ontwikkeld zou worden. Daarmee moest al in de eerste fasen van het wetgevingsproces
voldoende aandacht gecreëerdworden voor de alternatieven en effecten van regelgeving.1745

De motivering hangt samen met de rol van wetgeving in de samenleving. In de nota staat
daarover:

‘De wet moet vrijheid en ruimte voor burgers waarborgen en omgekeerd
zekerheid bieden als basis voor ondernemen en ontplooien. Een gebrek aan
vertrouwen in burgers en bedrijven waarbij mensen en organisaties meer
worden beschouwd als object van regelgeving dan als deelnemer aan de
samenleving, leidt tot gedetailleerde wet- en regelgeving die ten koste gaat van
de samenhang in overheidsoptreden, van de kenbaarheid van regels en van de
naleving ervan.Wetgevingmoetminder gericht zijn op beheersing door steeds
verder verfijnde regels, maar ruimte geven door meer te vertrouwen op profes-
sionaliteit van uitvoerders en op andere vormen van sturing en verantwoor-
ding.’1746

De nota bevat vier speerpunten. Ten eerstemoet ermeer terughoudendworden omgegaan
met nieuwe wetgeving. Ten tweede moet er ruimte worden gecreëerd voor burgers,
bedrijven en uitvoerende organen, in de zin dat er zominmogelijk verplichtingen en lasten
worden opgelegd. Ten derde moet er meer aandacht zijn voor de kwaliteit van wetgeving,
een begrip dat wordt gedefinieerd conform de uitgangspunten van de nota ‘Zicht op wet-
geving’ uit 1991.1747 Ten slotte moet er bij nieuwe wetgeving rekening worden gehouden
met de mogelijkheden en beperkingen die het uitvoeren van wetgeving met ICT biedt.1748

1743 Instellingsbesluit Actal 2011 (Stcrt. 2011, 12119).
1744 Zie hierover ook 4.3.
1745 Kamerstukken II 2008/09, 31 731, nr. 1, p. 10.
1746 Kamerstukken II 2008/09, 31 731, nr. 1, p. 2-3.
1747 Zie 5.3.1.
1748 Kamerstukken II 2008/09, 31 731, nr. 1, p. 4-9.
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In december 2009 werd de eerste versie van het IAK gepresenteerd, waarin 16 interdepar-
tementale toetsen werden samengevoegd.1749 Deze eerste versie zou eerst ruim een jaar
worden doorontwikkeld en getest.1750 In april 2011 besloot het kabinet vervolgens om het
IAK voortaan structureel toe te gaan passen.1751 Sindsdien is het IAK opgenomen in het
portaal waarin ambtenaren stukken kunnen indienen en is onder ambtenaren een flyer
verspreid met informatie over het IAK.1752

5.6.4 Invoering internetconsultaties1753

In de laatste voortgangsnotitie van het programma ‘Bruikbare rechtsorde’ in november
2006 kondigde de toenmalige Minister van Justitie, Hirsch Ballin, de start van een project
over internetconsultaties aan.1754 In de startnotitie voor dit project is aangesloten bij diverse
eerdere rapporten waaruit naar voren kwam dat het betrekken van burgers belangrijk is
voor het draagvlak van wetgeving.1755 Het doel van het project was het ontwikkelen van
minimumnormen waaraan internetconsultaties over wetgeving in de voorbereidende fase
zouden moeten voldoen.1756 In het rapport van juni 2007 ontwikkelde de projectgroep
zulke minimumnormen.1757 Dit rapport bevatte onder meer het advies om eerst een pilot
op te starten en de internetconsultaties op die manier gefaseerd in te voeren.1758 Naast dit
rapport is nog een uitgebreidere wetenschappelijke studie naar de mogelijkheden van
internetconsultaties uitgevoerd.1759 Uit de reacties van het kabinet op deze rapporten bleek
dat een pilot met internetconsultaties zal worden gestart die zal worden gebruikt als
maatregel voor het verminderen van regeldruk.1760

Op 24 juni 2009 is onder leiding van het Ministerie van Justitie met de tweejarige pilot
gestart. Na ongeveer een jaar heeft een evaluatie door het ministerie plaatsgevonden. De
drie aandachtspunten voor het tweede jaar waren het door voorlichting vergroten van de
bekendheid, het verbeteren van de toegankelijkheid van de informatie en het terugkoppelen

1749 Zie ook 2.2.4, 3.2.3 en 4.3.1.
1750 Kamerstukken II 2009/10, 31 731, nr. 6, p. 1-2.
1751 Kamerstukken II 2010/11, 29 515, nr. 330.
1752 ‘Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving’, kcwj.nl 22 oktober 2020, Ministerie van Veiligheid

en Justitie 2012.
1753 Zie hierover 4.7.
1754 Kamerstukken II 2006/07, 29 279, nr. 41, p. 3.
1755 Kamerstukken II 2006/07, 29 279, nr. 41, p. 20-21. Hierin wordt verwezen naar de volgende rapporten:

Stoter & Huls 2006, Wolffensperger e.a. 2005 en Wallage e.a. 2001.
1756 Kamerstukken II 2006/07, 29 279, nr. 41, p. 21.
1757 Kamerstukken II 2006/07, 29 279, nr. 57, b1.
1758 Kamerstukken II 2006/07, 29 279, nr. 57, p. 1 en Kamerstukken II 2007/08, 29 279, nr. 62, p. 1, 2 en 5.
1759 Popelier e.a. 2007.
1760 Kamerstukken II 2007/08, 29 279, nr. 63, p. 2 en Kamerstukken II 2006/07, 29 279, nr. 57, p. 2.
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van feedback naar de deelnemers in de vorm van een globaal verslag van de reacties.1761

Uit de evaluatie bleek dat internetconsultaties een positieve bijdrage leverden aan de
transparantie van het wetgevingsproces. Internetconsultaties hadden volgens de evaluatie
vooral toegevoegde waarde bij wijzigingen die de rechten en plichten van burgers en
bedrijven beïnvloeden.1762 Uit de evaluatie zijn een aantal voorwaarden en uitgangspunten
gedestilleerd, op basis waarvan departementen zelf internetconsultaties mogen gaan
inzetten. Zo kon alleen onderbouwd worden afgeweken van de standaardtermijn van vier
weken en werden er eisen gesteld aan een verplichte heldere, begrijpelijke toelichting op
de consultatie. Ook moesten het doel en de context van de consultatie worden uitgelegd
aan de deelnemers en werden reacties alleen na toestemming gepubliceerd. Daarnaast
moest de maatschappij actief worden voorgelicht over de internetconsultatie. Tot slot
moest in een verslag worden vermeld wat met de resultaten is gebeurd.1763

5.6.5 Vermindering regeldruk OCW

In de periode na ‘Bruikbare rechtsorde’, ‘OCW Ontregelt’ en ‘OCW Verandert’ werd
voortgebouwd op de eerdere projecten.1764 OCW ging onder de titel ‘Vermindering regel-
druk OCW’ verder met de vermindering van regeldruk. Zo was eerder in opdracht van
OCW de mate van bureaucratie in de verschillende onderwijssectoren onderzocht. Per
onderwijssector is een rapport opgesteld, dat als nulmeting kon dienen.1765 De verschillen
tussen deze nulmetingen zijn tijdens een bijeenkomst met de betrokken onderzoekers en
andere deskundigen besproken. Het doel van de nulmetingen was het ontwikkelen van
een benchmark. In de kamerbrief wordt een benchmark omschreven als ‘een instrument
waarmee individuele scholen hun bedrijfsvoering kunnen vergelijken met andere scholen
binnen de eigen sector’.1766 Dat instrument betreft een economisch model. Het bleek van-
wege de diverse verschillen tussen de onderwijssectoren nietmogelijk om tot een gezamen-
lijke benchmark voor alle onderwijssectoren te komen. Wel bestond algemene overeen-
stemming over de aanpak, namelijk dat ‘bij voorkeur (…) door middel van benchmarks
inzichtelijk [wordt] gemaakt welke relatie overhead/management heeft met de prestaties
van een school, de achtergrondkenmerken van leerlingen en andere omgevingsfactoren.’1767

1761 Kamerstukken II 2009/10, 29 279, nr. 114, p. 7.
1762 Kamerstukken II 2010/11, 29 279, nr. 121, b1.
1763 Kamerstukken II 2010/11, 29 279, nr. 121, p. 2.
1764 Kamerstukken II 2003/04, 29 515, nr. 1.
1765 Kamerstukken II 2007/08, 29 362, nr. 15, Kamerstukken II 2007/08, 29 546, nr. 15, b1, Kamerstukken II

2007/08, 29 546, nr. 15, b2, Kamerstukken II 2007/08, 29 546, nr. 15, b3 Kamerstukken II 2007/08, 29 546,
nr. 15, b4.

1766 Kamerstukken II 2007/08, 29 546, nr. 17.
1767 Kamerstukken II 2008/09, 29 546, nr. 17, p. 3.
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De onderwijssectoren zijn door de toenmalige Minister van OCW, Bussemaker, gevraagd
om hier zelf mee aan de slag te gaan.1768

Verder uitte OCW tijdens het programma ‘Bruikbare rechtsorde’ het meer algemene
voornemen om het toezicht te veranderen. Ter uitvoering van dit voornemen verscheen
de visienota ‘Toezicht in vertrouwen, vertrouwen in toezicht’ en een gelijknamige brochure,
waarin de voorgenomen herziening van het toezicht tijdens de periode 2007-2011 wordt
beschreven.1769 In het nieuwe toezichtmoest ermeer aandacht worden besteed aan verschil-
lende kenmerken van het toezicht, namelijk proportionaliteit, slagvaardigheid, samenwer-
king, onafhankelijkheid, transparantie en professionaliteit.1770 De algemene herziening
werd ook op de Inspectie toegepast. Vanaf 2009 werd gestart met het zogeheten proporti-
oneel of risicogericht toezicht, waarbij een jaarlijkse risicoanalyse door de Inspectie werd
gebruikt om scholen in te delen in het basistoezicht (eens in de vier jaar inspectiebezoek)
of verscherpt toezicht. Bronneman-Helmers bespreekt dat de administratieve belasting
voor scholen op twee manieren werd verminderd. Zo vond de inspectie voortaan op
bestuursniveau plaats en werd de risicoanalyse uitgevoerd op basis van gegevens die al bij
de Inspectie waren aangeleverd.1771

5.6.6 Besluit

In deze paragraaf staat het rijksbrede beleid en het beleid van OCW in de periode van 2008
tot en met 2012 centraal, zoals is weergegeven in tabel 5.5.

Tabel 5.5: Overzicht van de programma’s en nota’s

1768 Kamerstukken II 2008/09, 29 546, nr. 17.
1769 Kamerstukken II 2005/06, 30 183, nr. 11, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2006.
1770 Kamerstukken II 2005/06, 30 183, nr. 11, p. 15-23.
1771 Bronneman-Helmers 2011, p. 95-96, 170.
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In deze periode kwam er meer nadruk te liggen op de kwaliteit van wetgeving. Daarnaast
werd er aandacht besteed aan het kwantitatief verminderen van regeldruk. Daarbij lag de
nadruk op verschillende factoren van regeldruk die te maken hebben met de wettekst zelf,
zoals het verminderen van het aantal regels, de regeldichtheid en de kosten van naleving.
In 5.5 werd al besproken dat de pilot met internetconsultaties daarnaast bij moest dragen
aan het vergroten van het draagvlak voor regelgeving bij normadressaten en het bevorderen
van hun kennis van en houding tegenover regelgeving.

��� +SIH KIVIKIPH �����������

In deze paragraaf staat het programma ‘Goed Geregeld’ centraal. In de beschrijving van
het programma wordt tevens ingegaan op de uitgevoerde evaluatie. Vervolgens komt de
in 2016 gehouden evaluatie over de inzet van internetconsultaties aan bod. Daarna gaat
het over het besluit uit 2017 om Actal te laten opvolgen door het Adviescollege toetsing
regeldruk (ATR). Tijdens de looptijd van het programma ‘Goed Geregeld’ vonden er ver-
schillende acties op het gebied van het onderwijs plaats. Zo werd een initiatiefwetsvoorstel
ingediend dat was gericht op een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht. Daarna
is er aandacht voor de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’, die OCW in overleg met betrokken
actoren uit het onderwijs heeft opgesteld. In deze nota zijn maatregelen ter vermindering
van regeldruk opgenomen. Deze agenda, en de door Regioplan uitgevoerde evaluatie,
zullen worden besproken. Daarna komt het nog lopende ‘Experiment Regelluwe scholen’
aande orde,waarin scholen vanOCWdemogelijkheid krijgen omvanonderwijsregelgeving
af te wijken, met als doel hun ervaren regeldruk te verminderen. Tot slot wordt de
beschrijving in deze paragraaf gecombineerd met de vorige hoofdstukken, door te
bespreken welke instrumenten zijn ingezet en welke factoren van onnodige regeldruk
hierdoor zijn beïnvloed.

5.7.1 Programma Goed geregeld

Het kabinet Rutte II startte begin 2013 met het programma ‘Goed Geregeld, een verant-
woorde vermindering van regeldruk 2012-2017’.1772 Het programma combineerde een
algemene aanpak gericht op vermindering van regeldruk met een specifieke aanpak voor
sectoren die veel regeldruk ervaren. De maatregelen zijn te groeperen in zes richtingen.
Ten eerste werd ingezet op de verbetering van wetgevingskwaliteit. Ten tweede wilde ook

1772 Kamerstukken II 2012/13, 29 362, nr. 212.
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dit kabinet de regeldrukmet 2,5miljard euro verlagen ten opzichte van 2012.1773 Dat bedrag
is berekend aan de hand van het standaard kostenmodel (SKM) en verwijst naar de kosten
die doormaatschappelijke actoren gemaaktmoetenworden om te voldoen aan de verplich-
tingen die volgen uit regelgeving.1774 Ten derde moest de maatwerkaanpak, waarmee een
aanpak wordt bedoeld die per doelgroep is aangepast, leiden tot merkbare vermindering
van regeldruk.1775 Een vierde richting was dat de inspecties meer moesten gaan samenwer-
ken, waardoor het toezicht slimmer, beter en efficiënter zou worden. Een vijfde richting
was het verminderen van regeldruk door samen te werken op verschillende niveaus van
de overheid, waarbij gemeenten en de Europese Unie specifiek werden genoemd. Tot slot
werd ingezet op digitale dienstverlening, wat ook moest leiden tot vermindering van
regeldruk.

In een uitgebreid rapport uit 2016 dat na afloop van het programma is opgesteld door het
kabinet Rutte II, staat dat het programma over het algemeen positief is geëvalueerd.
Daaruit bleek dat de gewenste kwantitatieve vermindering van regeldruk nagenoeg is
behaald.Demaatwerkaanpak in de aangewezen regeldichte sectoren liet positieve resultaten
zien. De digitale dienstverlening heeft vooral bij ondernemers geleid tot vermindering van
regeldruk.Uit het rapport volgen ook een aantal verbeterpunten. Zomeldden ondernemers
dat zij niet altijd een vermindering van regeldruk ervaren. De oplossing zag het kabinet in
het nog meer centraal stellen van burgers, ondernemers en professionals door de maat-
werkaanpak voort te zetten en hen daar zoveel mogelijk bij te betrekken. Ook werd de
digitale dienstverlening aan burgers genoemd als een verbeterpunt voor de toekomst.1776

5.7.2 Voortgang pilot internetconsultaties

Zoals in de vorige paragraaf werd besproken, startte in 2011 een pilot met het houden van
internetconsultaties.1777 Hiervan heeft het WODC na 5 jaar een evaluatie uitgevoerd.1778

Hieruit volgde onder meer dat slechts een kleine groep maatschappelijke actoren actief
deelneemt aan de consultaties en dat een grote meerderheid van de deelnemers een oplei-

1773 Zie 2.2.13. Binnen dit programma geldt de volgende omschrijving van het verminderen van regeldruk: ‘Het
verminderen van regeldruk omvat zowel het verminderen van administratieve lasten (kosten om te voldoen
aan informatieverplichtingen vanuit regelgeving, inclusief toezichtslasten), nalevingskosten (kosten om te
voldoen aan inhoudelijk eisen uit wet- en regelgeving) als ook het verbeteren van de (digitale) dienstverlening,
het verminderen van (gestapelde) toezichtslasten en het gericht oplossen van belemmeringen in regeldichte
domeinen.’ (Kamerstukken II 2012/13, 29 362, nr. 212, p. 2).

1774 KCWJ 2014, p. 28-36.
1775 Kamerstukken II 2012/13, 29 362, nr. 212, p. 8.
1776 Kamerstukken II 2016/17, 29 515, nr. 415.
1777 Zie 5.6.4.
1778 Broek e.a. 2016.
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ding in het hoger onderwijs afgerond. Die deelnemers droegen vooral bij aan een internet-
consultatie vanuit het perspectief van een bedrijf of organisatie (58 procent). Daarnaast
droeg een deel bij als burger (37 procent) of namens een belangengroep (13 procent).1779

Daarnaast is de bekendheid van de consultaties een aandachtspunt. Uit het uitgevoerde
online panel blijkt slechts 18 procent van de burgers en 38 procent van de betrokkenen
van organisaties bekend met het instrument van de internetconsultatie.1780 Verder komt
uit de evaluatie naar voren dat het aantal reacties per consultatie constant bleef en dat
slechts een beperkte groep deelnemerswerd bereiktmet de uitgezette consultaties.Daarnaast
bleek dat de toelichting en terugkoppeling over de consultatie aandachtspunten bleven.
Als verbeterpunten werden opnieuw voorlichting en feedback genoemd. Daarnaast is
voorgesteld om aan de hand van een afwegingskader in de vorm van een flowchart of
stroomschema te bepalen of een consultatie het beste instrument is en welke
(neven)effecten de inzet van een internetconsultatie heeft. Verder moest de aanpak meer
worden gestructureerd en het bereik en de interactie met deelnemers worden verbeterd,
door beter gebruik van technologische ontwikkelingen.1781 Naar aanleiding van de evaluatie
heeft het kabinet Rutte II in 2017 besloten om opnieuw aandacht te besteden aan bredere
voorlichting en het verbeteren van de toelichting.Ook is besloten om reacties, ter vergroting
van de transparantie, voortaan openbaar te maken tenzij indieners hiertegen bezwaar
maken.1782

5.7.3 Wettelijke basis voor Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)

De termijn van Actal, zoals die volgde uit het Instellingsbesluit Actal 2011, zou per 1 juni
2015 verlopen.1783 Toen het er niet naar uit zag dat de gewenste wettelijke permanente
basis voor Actal voor die tijd geregeld zou zijn, is de instelling opnieuw verlengd in 2014.1784

Vervolgens werd per 1 juni 2017 een wettelijke basis gecreëerd. Opvallend is dat na al de
verlengingen nog steeds is gekozen voor een tijdelijke wettelijke basis. Volgens de nota
van toelichting is hiervoor gekozen vanwege de doelstelling van het adviescollege, namelijk
het realiseren van ‘verinnerlijking van het regeldrukbeleid bij de departementen’. In de
notawordt tevens vermeld dat aan een volgend kabinet wordt overgelaten hoe de advisering
dichterbij de doelgroepen zal worden gerealiseerd.1785 Verder veranderde de naam van
Actal in ATR, hoewel het college nog steeds voluit het Adviescollege toetsing regeldruk

1779 Broek e.a. 2016, p. 55-57.
1780 Broek e.a. 2016, p. 72.
1781 Broek e.a. 2016, p. 73-76.
1782 Kamerstukken II 2016/17, 33 009, nr. 39, p. 6-7.
1783 Instellingsbesluit Actal 2011 (Stcrt. 2011, 12119).
1784 Besluit van 15 oktober 2014, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Actal 2011 (Stcrt. 2014, 31214).
1785 Kaderwet adviescolleges (Stb. 1996, 378).
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heet. Het mandaat werd in de laatst gewijzigde vorm gehandhaafd, waarbij het ATR zou
gaan adviseren over regeldrukgevolgen van wetsvoorstellen. Indien het ATR niet werd
geconsulteerd in de vroege fasen van het wetgevingsproces, kon zij adviseren over het
eerste volledige wetsontwerp. Als een volgende versie vervolgens afweek van dit eerste
ontwerp, kon opnieuw een zienswijze worden uitgebracht.1786

In 2015 werden Weck en Voermans gevraagd om een evaluatie van Actal uit te voeren.
Zij hebben als evaluatiecommissie een opdracht gegeven aan Van der Mark e.a. van
Berenschot. Op basis van hun kwalitatieve onderzoek schrijven Van der Mark e.a. in hun
rapport dat er bij sommige departementen negatieve beeldvorming over Actal bestaat, die
wordt veroorzaakt door de manier waarop de adviezen tot stand komen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om een departement dat verrast is door de inhoud van een advies, de publi-
catie van een advies of de bewoording van het vergezellende persbericht. De uitvoering
van de werkzaamheden door Actal beoordelen zij als efficiënt en effectief. In de evaluatie
verwijst efficiency naar de hoeveelheid tijd die aan het primaire proces wordt besteed, de
procedures van interne en externe evaluatie en de wijze waarop en tijdigheid waarmee de
adviezen worden uitgebracht.1787 Effectiviteit is beschreven door te kijken naar de hoeveel-
heid adviezen dat is uitgebracht en de wijze waarop die adviezen zijn opgepakt.1788 De
onderzoekers constateren dat Actal de aanbevelingen uit de evaluatie uit 2010 voldoende
heeft opgepakt. Zo is de maatschappelijke zichtbaarheid van Actal groter geworden. De
nieuwe aanbevelingen zien op het verbeteren van de samenwerking met departementen
en het investeren in de relatiemet relevante actoren zoals sectororganisaties en parlements-
leden. De bestaande mix van typen advies die worden gegeven kan worden gehandhaafd.
Tot slot moet Actal investeren in continuïteit van de personele bezetting in het college.1789

Weck en Voermans hebben enkele punten uitgelicht. Zij verklaren de negatieve beeldvor-
ming over Actal aan de hand van de combinatie van een ondersteunende en adviserende
rol van het college op het gebied van regeldruk. Zij ondersteunen de aanbeveling om te
investeren in samenwerking en relevantemaatschappelijke contacten, zodat de bekendheid
van Actal toeneemt.1790

1786 Van der Mark e.a. 2007, Kamerstukken II 2006/07, 29 515, nr. 204, p. 5-6.
1787 Van der Mark e.a. 2015, p. 15-45.
1788 Van der Mark e.a. 2015, p. 32-45.
1789 Van der Mark e.a. 2015.
1790 Weck & Voermans 2015.
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5.7.4 Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

In 2014 hebbenTweedeKamerleden Bisschop, VanMeenen enRog een initiatiefwetsvoor-
stel voorwijziging van deWot ingediend.1791 In het kabinetsstandpunt over dit wetsvoorstel
komt het verband met onnodige regeldruk naar voren:

‘Het voortdurende proces van regelmatige herijking kan er echter toe leiden,
dat het voor schoolbesturen, schoolleiders, leraren, ouders en studenten soms
moeilijk is het geheel vanwettelijke eisen te doorgronden.De gevoelde regeldruk
in het onderwijs is daar een belangrijk signaal van. Onzekerheid over de bete-
kenis en reikwijdte vanwettelijke (deugdelijkheids)eisen kunnen belemmerend
werken.’1792

Met het wetsvoorstel beogen de initiatiefnemers de professionele ruimte van docenten
beter te beschermen, door voortaan onderscheid temaken tussen basiskwaliteit en kwaliteit
in algemene zin. De basiskwaliteit verwijst naar het voldoen aan de wettelijke deugdelijk-
heidseisen. Als een school hier niet of onvoldoende aan voldoet kan dit leiden tot sancties.
De kwaliteit in algemene zin verwijst volgens het voorstel naar de inspanningen die extra
kwaliteit van het onderwijs beogen te bevorderen. De invulling van dit maatwerk verschilt
per school.1793 De initiatiefnemers besteden in het bijzonder aandacht aan de externe
regeldruk die het toezicht van de Inspectie oplevert. Het gaat dan specifiek over de kwali-
teitsaspecten en het toezichtskader van de Inspectie. Hoewel het gaat om documenten die
juridisch gezien niet bindend zijn, is het onderscheid met de juridische bindende deugde-
lijkheidseisen voor scholen onvoldoende duidelijk. Hierdoor is er sprake van fantoomre-
gelgeving: de kwaliteitsaspecten en het toezichtskader zijn geen bindende regelgeving,
maar worden wel als zodanig ervaren. Zulke fantoomregelgeving levert regeldruk op en
beperkt in de praktijk de professionele ruimte zonder dat hiervoor een wettelijke basis
bestaat.1794 In april 2016 is de wetswijziging in werking getreden.1795

5.7.5 Regeldrukagenda 2014-2017

Vanaf 2012 heeft overleg plaatsgevonden tussen OCW en diverse professionals uit de
onderwijspraktijk, waaronder docenten, schooldirecteuren, schoolbestuurders en vertegen-

1791 Kamerstukken II 2013/14, 33 862, nr. 2.
1792 Kamerstukken II 2014/15, 33 862, nr. 14, p. 8.
1793 Kamerstukken II 2013/14, 33 862, nr. 3, p. 14-15.
1794 Kamerstukken II 2013/14, 33 862, nr. 3, p. 7-10. Zie 2.3.8.
1795 Stb. 2016, 179.
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woordigers van sectororganisaties, vakbonden en de Landelijke Ouderraad. Er zijn drie
werkgroepen samengesteld waarin een actieplan per onderwijssector (po, vo en mbo) is
opgesteld. De gemaakte afspraken zijn vervolgens vastgelegd in de ‘Regeldrukagenda 2014-
2017’, die eind 2014 is gepubliceerd. In de ‘Regeldrukagenda’ zijn knelpunten gesignaleerd
en zijn per onderwijssector actiepunten opgenomen. Een van de knelpunten was dat de
gemelde vermindering van administratieve lasten in de praktijk onvoldoendewordt ervaren.
Daarnaast droeg de regeldruk die nog werd ervaren bij aan de werkdruk van professionals
en verminderde daardoor hunwerkplezier.1796 De diverse actiepunten zijn gecategoriseerd
per onderwijssector. Het verbeteren van voorlichting was een actie die veelvuldig terug-
kwam.Daarbij werd bijvoorbeeld concreet gedacht aan het informeren van het onderwijs-
veld over de verplichtingen die voortvloeien uit wetgeving en over Europese aanbestedings-
regels. Een ander terugkerend puntwas het bevorderen van de contacten tussen de overheid
en het onderwijsveld, bijvoorbeeld door ambtenaren en leraren gezamenlijk praktijkonder-
zoek naar regeldruk te laten uitvoeren en door het deelnemen aan internetconsultaties te
promoten. Tot slot zijn voor alle onderwijssectoren concrete verplichtingen genoemd die
wellicht zouden kunnen worden geschrapt of aangepast.1797

OCW is met de diverse actiepunten aan de slag gegaan. Nadat de ‘Regeldrukagenda 2014-
2017’ was afgelopen, was het vervolgens de vraag of deze maatregelen ook effectief zijn
geweest. Door Regioplan is in 2017 een evaluatie uitgevoerd, waarbij is gekeken naar het
effect van de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’ op de ervaren regeldruk in het onderwijs.1798

Het ging hier omeen empirisch onderzoek, waarbij leraren, schoolleiders en schoolbesturen
een digitale vragenlijst invulden. De uitkomsten van deze evaluatie waren gemengd. De
Weerd en Van Bergen signaleren dat de aandacht voor het terugdringen van regeldruk in
zowel het po, vo als mbo is toegenomen. De ‘Regeldrukagenda 2014-2017’ draagt hier
volgens hun respondenten aan bij. Tegelijkertijd geldt dat zowel de agenda als de daarin
afgesprokenmaatregelen slechts beperkt bekendwaren bij de deelnemers aanhet onderzoek.
Ook zagen zij een discrepantie tussen de door OCW gerapporteerde daling van regeldruk
en de door onderwijsprofessionals gemelde toegenomen ervaren regeldruk.1799

1796 Kamerstukken II 2014/15, 29 515, nr. 356, p. 7-8.
1797 Kamerstukken II 2014/15, 29 515, nr. 356.
1798 De Weerd & Van Bergen 2017.
1799 De Weerd & Van Bergen 2017, p. 45.
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5.7.6 Experiment Regelluwe scholen

Begin 2016 is OCW het ‘Experiment regelluwe scholen’ gestart, dat voortbouwt op de
projecten met de regelvrije, regelarme en initiatiefrijke scholen.1800 Het experiment loopt
tot januari 2022. De grondslag voor het experiment is het Besluit experiment regelluwe
scholen PO/VO, eenAMvBdie gebaseerd is op de experimenteerbepalingen in artikel 176k
WPO en 118t WVO.1801 Aanleiding voor het experiment zijn de berichten van scholen dat
regelgeving maatwerk en innovatie in de weg zou staan.1802 In zowel het ‘Bestuursakkoord
primair onderwijs 2012-2015’ als het ‘Sectorakkoord VO 2014-2017’ is afgesproken dat
OCW experimenteerruimte voor scholen zal organiseren, zodat scholen ‘knellende regels’
buiten werking kunnen stellen.1803 Voorts wordt in de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’ voor
diverse thema’s overeengekomen datOCWaan scholen ruimte zal bieden voor flexibiliteit
enmaatwerk.1804 Welke regels precies als ‘knellend’worden aangemerkt, wordt niet duidelijk
uit de akkoorden. Tevenswordt dit niet uitgewerkt in deNota van toelichting bij het Besluit
experiment regelluwe scholen PO/VO, wat een van de kritiekpunten van de Afdeling
Advisering van de Raad van State op dit experiment was.1805 Het doel van het experiment
is om te onderzoeken of het bieden van de vrijstellingsmogelijkheid, zonder negatieve
gevolgen voor de onderwijskwaliteit, kan leiden tot een vermindering van de onnodige
regeldruk. De deelnemende scholen zijn verplicht om mee te doen aan evaluatie en
onderzoek door OCW, om zo de effectiviteit van de pilot te controleren. Als bepaalde
vrijstellingen een positieve invloed op de door scholen en docenten ervaren regeldruk
hebben, kan OCW deze vrijstelling definitief maken.1806

Er waren verschillende eisen voor toelating tot het experiment. Zo moest de school rede-
lijkerwijs aannemelijk maken ‘dat die afwijking leidt tot verbetering van de kwaliteit of,
bij ten minste een gelijkblijvende kwaliteit, de doelmatigheid van het onderwijs’ en moest
de medezeggenschapraad instemmen met deelname.1807 Daarnaast konden alleen scholen
met onderwijs van aantoonbare kwaliteit deelnemen. Dat is geen wettelijke eis, maar een
uitwerking van de aanwijzingsbevoegdheid van de Minister van OCW.1808 Volgens die

1800 Dit experiment wordt ook besproken in Blesgraaf & Huisman, NTOR 2020/1, p. 5-14.
1801 Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO (Stb. 2015, 443).
1802 Nota van toelichting, Stb. 2015, 443, p. 5-21.
1803 Kamerstukken II 2011/12, 31 293, nr. 132, p. 2, Kamerstukken II 2013/14, 31 289, nr. 187, b1, p. 8.
1804 Kamerstukken II 2014/15, 29 515, nr. 356.
1805 Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO (Stb. 2015, 443), p. 5-8, Raad van State 2015 (Advies

W/05.15.0195/l, Stcrt. 2015, 43020).
1806 Kamerstukken II 2016/17, 29 546, nr. 26.
1807 Artikel 4, tweede lid, Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO (Stb. 2015, 443).
1808 Artikel 4, derde lid, Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO (Stb. 2015, 443), Besluit experiment

regelluwe scholen PO/VO (Stb. 2015, 443), p. 9.
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uitwerking konden alleen scholen die in het bezit waren van het keurmerk excellente school
aan het experiment deelnemen. Dit keurmerk bestaat sinds 2012. In eerste instantie werd
de beoordeling door OCW zelf uitgevoerd. Vanaf 2015 is deze beoordeling ondergebracht
bij een daarvoor opgerichte commissie, die onderdeel uitmaakt van de Inspectie. Uit het
Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO volgt dat scholen zichzelf bij de commissie
kunnen aanmelden om vervolgens beoordeeld te worden. Een positief oordeel leidt tot
een openbare toekenning van het label excellent, dat een school gedurende een jaar mag
voeren.1809 Om deel te nemen aan het experiment, doet het bevoegd gezag van de school
een melding met een voorbeeldformulier. Daarin wordt aangegeven van welke bepalingen
uit de sectorwetgeving wordt afgeweken, waarbij een aantal artikelen is uitgesloten. Bij de
melding moet worden aangetoond waarom de vrijstelling de doelmatigheid van het
onderwijs zal verbeteren. Daarnaast mag geen sprake zijn van onevenredige schade aan
de belangen van aan de school verbonden personen of van derden, verminderde toeganke-
lijkheid van het onderwijs, een onevenredige verzwaring van de uitvoeringslasten voor
OCW of onomkeerbare afwijkingen.

Begin 2018 is het experiment verbreed, zodat naast excellente scholen ook scholen die van
de Inspectie het predicaat ‘goed’ hebben ontvangen konden deelnemen. Tevens is het
experiment opengesteld voor scholen die op korte termijn dit predicaat zullen ontvangen.
Een andere aanpassing betreft een vijftal deelexperimenten die op basis van eerdere erva-
ringen van scholen worden uitgebreid. Er werden door OCW extra scholen uitgenodigd
omaan deze deelexperimentenmee te doen.Het gaat dan omhet inruilen van onderwijstijd
voor ontwikkeltijd, het verminderen van instroommomenten in het primair onderwijs,
het vervangen van een theoretisch vak door een praktijkvak op de havo, het afnemen van
deelexamens op de eigen school en het afwijken van bevoegdheidseisen in het vo.1810

Gedurende het experiment is de voortgang in opdracht van OCW gemonitord.1811 De
eerste voortgangsrapportage uit 2016 liet zien dat het onderzoek zich richt op de voortgang
van het experiment, trends in meldingen en het monitoren van de opbrengsten van het
experiment.1812 De tweede voortgangsrapportage is van december 2017. Daaruit bleek dat
de eerste ervaringenmet het experiment positief waren. In het powaren er vooral ervaringen
met de vervroegde instroom van kleuters en het beknopte schoolplan. In plaats van een
koppeling met de vierde verjaardag van een kind kiezen de deelnemende scholen voor een
aantal vaste instroommomenten, waarbij het ook mogelijk wordt dat peuters een tweetal

1809 Instellingsbesluit jury excellente scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs (Stcrt. 2015, 1745).
1810 Kamerstukken II 2017/18, 29 546, nr. 28.
1811 Zie 5.8.5 over de eindrapportage.
1812 Van der Vegt e.a. 2016.
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maanden eerder instromen. Het experiment met het schoolplan ziet op de omvang en
frequentie van het schoolplan, dat nu jaarlijks in plaats van vierjaarlijks wordt opgesteld.
In het vo ging het om de zogenoemde septemberroute, deelcertificaten en vrijstelling voor
leerlingen die een internationaal certificaat halen. De septemberroute houdt in dat gezakte
leerlingen de kans krijgen om in augustus of september op hun eigen school een school-
examenvak of het profielwerkstuk te verbeteren. Deelcertificaten betreft de mogelijkheid
voor gezakte leerlingen om in het volgende schooljaar een deelcertificaat te halen voor de
vakken waarin zij gezakt waren. Hoewel het voor resultaten nog te vroeg was, wijzen Van
der Vegt e.a. op risico’s voor de langetermijnplanning, de werkdruk en de vindbaarheid
van informatie. In het vo wijzen zij op het belang van een omrekentabel voor verschillende
methoden en op het vaststellen van een tijdstipwaarop de internationaal erkende examens
plaatsvinden. Ondanks het vroege stadium, zien de onderzoekers mogelijkheden voor
uitbreiding van het experiment, om er zo meer typen meldingen in te betrekken.1813 Sinds
1 juni 2019 is het niet langer mogelijk om nieuwe meldingen te doen, maar bestaande
meldingen lopen de rest van de looptijd van het experiment door om hier zo ervaring mee
op te doen. Aan het eind van het experiment kunnen de afwijkingen worden opgenomen
in de regelgeving van OCW. Waar dat niet gebeurt, moeten de experimenten voor
1 januari 2022 zijn teruggedraaid.1814

5.7.7 Besluit

In deze paragraaf staat het programma ‘Goed Geregeld’, dat liep van 2012 tot en met 2017,
centraal. Tijdens de looptijd van dat programma kwam in het onderwijs de ‘Regeldruk-
agenda 2014-2017’ tot stand. In tabel 5.6 wordt een overzicht gegeven van de programma’s
en nota’s die zijn besproken.

1813 Van der Vegt e.a. 2017, p. 5-6.
1814 Kamerstukken II 2018/19, 29 546, nr. 30, p. 5-6.
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Tabel 5.6: Overzicht programma’s en nota’s

Tijdens deze periode verschoof de aandacht van een kwantitatieve aanpak van regeldruk
naar een meer kwalitatieve aanpak. Daarbij kwam er meer aandacht voor de ervaring van
regeldruk. Toch gold er in deze periode nog een rijksbrede kwantitatieve doelstelling voor
de vermindering van regeldruk. Daarbij lag de nadruk op verschillende factoren die te
maken hebben met de wettekst zelf, zoals het aantal regels en de kosten verbonden aan
naleving van die regels. In het onderwijs kwam aan het begin van deze periode een soort
convenant tot stand, de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’. Daarnaast werd er geëxperimenteerd
met regelgeving in het ‘Experiment Regelluwe Scholen’. Met die instrumenten werd er
meer aandacht besteed aan factoren van regeldruk die te maken hebben met de context
waarin en de persoon waardoor regelgeving moet worden nageleefd en uitgevoerd.

��� 1IVOFEEV FIXIVI VIKIPKIZMRK IR HMIRWXZIVPIRMRK �����������

Tot slot wordt in deze paragraaf het programma voor de aanpak van onnodige regeldruk
beschreven met de titel ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018-2021’.
Opnieuw is gekozen voor een overkoepelende, rijksbrede aanpak diemedewordt uitgevoerd
in departementale programma’s. Na een bespreking van het rijksbrede programma komen
de voortgangsrapportages over dit programma aan de orde. Daarna is er aandacht voor
een gerelateerd programma, ‘Inzicht in kwaliteit’, waarin onder meer de herziening van
het IAK in gang werd gezet. Vervolgens komen de uitgevoerde evaluatie van het ATR en
vervolgens van het vernieuwde onderwijstoezicht aan bod. Tevens wordt aandacht besteed
aan de uitvoering door OCW. Voorts komt het ‘Experiment Regelluwe Scholen’ aan de
orde. Tot slot wordt de beschrijving in deze paragraaf gecombineerd met de vorige
hoofdstukken, door te bespreken welke instrumenten zijn ingezet en welke factoren van
onnodige regeldruk hierdoor zijn beïnvloed.
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5.8.1 Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening

Eind november 2017 trad het kabinet Rutte III aan. In het regeerakkoord wordt op diverse
plaatsen aandacht besteed aan de aanpak van onnodige regeldruk. Zo moest de regeldruk
en administratieve lasten voor ondernemers worden beperkt en wordt aandacht besteed
aan de regeldruk die vanuit de Europese Unie ontstaat.1815 Specifiek over het onderwijs
wordt het volgende opgemerkt:

‘Uit de pilot regelluwe scholen blijkt dat sommige landelijke regels probleemloos
geschrapt kunnen worden. Dat gaat het kabinet doen. In het verlengde hiervan
stimuleert het kabinet de sector om de eigen administratieve regeldruk terug
te dringen.’1816

Opvallend is dat in de programmabrief nadrukkelijk afstandwordt genomen van de aanpak
van regeldruk in de voorgaande programma’s.1817 Hoewel de kwantitatieve resultaten van
dat beleid worden benadrukt, is de conclusie dat een verdere kwantitatieve vermindering
van regeldruk lastig te bereiken is zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan publieke
belangen. Daarbij wordt de vraag gesteld of de kwantitatieve vermindering ook leidt tot
een merkbare vermindering. Echter, kwantificering van regeldruk wordt in het nieuwe
programma niet helemaal losgelaten. Er wordt benadrukt dat kwantificering het beleid
kan ondersteunen, doordat de invloed van het beleid zichtbaar gemaakt wordt. Daarnaast
wordt ingezet op een merkbare vermindering van regeldruk, wat op de volgende manier
vorm kan krijgen:

‘We willen ondernemers centraler stellen en samen met hen op zoek gaan naar
juist die knelpunten die in de praktijk voor de meeste overlast zorgen. We
willen daarbij niet alleen kijken naar het wegnemen van onnodige kosten,maar
vooral ook kijken naar de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving, de wijze
waarop het toezicht en de dienstverlening georganiseerd zijn en hoe de overheid
ondernemers beter kan helpen bij het gebruikmaken van experimenteerruimte
in wet- en regelgeving om zo de kansen van maatschappelijke en nieuwe tech-
nologische ontwikkelingen te verzilveren.’1818

Uit de programmabrief blijkt hoe deze voornemens zijn uitgewerkt in een rijksbreed pro-
gramma. Dat programma bestaat uit 5 sporen of actielijnen. De eerste actielijn gaat over

1815 Kamerstukken II 2017/18, 34 700, nr. 34, b1, p. 33, 45.
1816 Kamerstukken II 2017/18, 34 700, nr. 34, b1, p. 10.
1817 Zie 2.2.17 over onnodige regeldruk.
1818 Kamerstukken II 2017/18, 32 637, nr. 314, p. 2.
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het verbeteren van regelgeving. Hierdoor wordt de internetconsultatie ingezet en komt er
meer ruimte voor experimenten. Tevens wordt er een nieuw instrument geïntroduceerd.
Bij de zogenoemde ‘mkb-toets’ wordt nieuwe regelgeving die betrekking heeft op het
bedrijfsleven voorgelegd aan een panel van ondernemers. Verder wordt het IAK herzien,
waarbij meer aandacht wordt besteed aan de toepassing van gedragsinzichten. De tweede
actielijn sluit daarbij aan en is gericht op het creëren van merkbaar meer ruimte voor
innovatie en ondernemerschap. Die ruimte moet ontstaan door in beleid aandacht te
besteden aan ‘life events’ van ondernemers, waarmee grote veranderingen in de onderne-
ming worden bedoeld. Als voorbeeld wordt het aannemen van een werknemer met een
arbeidshandicap genoemd, waarbij de procedures zijn vereenvoudigd. Daarnaast moet
ruimte ontstaan door eenmaatwerkaanpak te richten op knelpunten die door ondernemers
uit een bepaalde sector zijn aangedragen. Voor het melden van die knelpunten is een
digitaal loket ingericht. Verder wordt er geïnventariseerd hoe binnen de regelgeving meer
ruimte kan worden geboden voor innovatie, waarbij aan wetgevingsalternatieven zoals
zelfregulering wordt gedacht. Ten derde moet het toezicht beter, slimmer en efficiënter
worden. Erwordtmeer gebruik gemaakt van data diemet behulp van ICTwordt verzameld,
het zogenoemde ‘datagedreven toezicht’. Daarnaast wordt de samenwerking tussen toe-
zichthouders onderling en hun samenwerking met de Rijksoverheid verbeterd. Ten vierde
moet naast de regelgeving van de Rijksoverheid, ook regelgeving van Europa en bij
gemeenten worden verbeterd. Tot slot is er aandacht voor het verbeteren van de (digitale)
dienstverlening door de overheid.1819

5.8.2 Voortgangsrapportages Merkbaar betere regelgeving

Onderdeel van het programma is een jaarlijkse voortgangsrapportage.1820 Uit het eerste
rapport blijkt dat op alle projecten de eerste stappen zijn gezet. Omdat wordt gewerkt aan
een merkbare vermindering in plaats van de eerder gebruikelijke meetbare vermindering,
staan de ervaringen van ondernemers centraler. Een panel over de aanpak van regeldruk
laat zien dat ondernemers weinig hebben gemerkt van de eerdere actieprogramma’s om
onnodige regeldruk te verminderen. Tevens wordt geconstateerd dat de hoeveelheid
regeldruk waaraan regelgeving bijdraagt geen statisch geheel is:

‘Ondanks de zorgvuldige voorbereiding van nieuwe wet- en regelgeving met
instrumenten als internetconsultatie, de mkb-toets en het werk van ATR kan
het voorkomen dat wet- en regelgeving in de praktijk toch tot regeldruk of

1819 Kamerstukken II 2017/18, 32 637, nr. 314.
1820 Kamerstukken II 2017/18, 32 637, nr. 314, p. 19.
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belemmeringen leidt. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een veranderde
(technologische) context, een bewuste (politieke) afweging waarbij andere
publieke belangen zwaarder wegen dan de betere regelgevingsaspecten of
wanneer wet- en regelgeving in de uitvoering tot onnodige regeldruk leidt die
van tevoren niet voorzien was.’1821

Er worden diverse voorbeelden van concrete resultaten gegeven. Zo is er een digitale wet-
gevingskalender ontwikkeld, die het wetgevingsproces transparanter moet maken en ook
de tussentijdse stappen beter moet laten zien. Een ander voorbeeld is de ‘mkb-toets’, die
al in het eerste jaar een aantal keer is toegepast met positieve reacties van de deelnemende
ondernemers.1822

In de tweede voortgangsrapportage blijkt dat verschillende knelpunten zijn aangepakt
door de combinatie van rijksbrede en departementale projecten en dat voortgang wordt
geboekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanpak van de gevolgen van life events bij
ondernemers. Het is bijvoorbeeld eenvoudiger gemaakt om internationaal zaken te doen,
op de interne Europese markt te exporteren, een subsidieaanvraag te doen voor een inno-
vatief project of een onderneming te starten of juist beëindigen. Wel wordt opgemerkt dat
de gekozen maatwerkaanpak van regeldruk voor de overheid arbeidsintensiever en
bewerkelijker is, doordat knelpunten uitgezochtmoetenworden en daarvoor een oplossing
moet worden bedacht. Daarnaast wordt geconstateerd dat de aanpak van regeldruk een
voortdurende opgave is en blijft. Regeldruk die wordt veroorzaakt door knelpunten in
regelgeving kan niet alleen opgelost worden door de regelgeving te verbeteren. Andere
oorzaken van knelpunten zijn de vindbaarheid, toegankelijkheid en eenduidigheid van
informatie over hoe regelgeving moet worden toegepast of informatie over welke eisen er
vanuit de uitvoerende instanties gelden.1823

5.8.3 Versterking van de kwaliteit van beleid en wetgeving

Aanhet einde van het programma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’waren
er opnieuwontwikkelingen ophet gebied vanhetwetgevingsbeleid.Verschillende rapporten
vormden de aanleiding omhet wetgevingsbeleid te herzien.1824 De toenmalige demissionair

1821 Kamerstukken II 2019/20, 32 637, nr. L, p. 5.
1822 Kamerstukken II 2019/20, 32 637, nr. L.
1823 Kamerstukken II 2019/20, 29 515, nr. 446, b1.
1824 Het gaat om de rapporten ‘Werk aan uitvoering’ van ABD TOPConsult (2020), ‘Ongekend onrecht’ van

de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (2020) en het rapport ‘Klem tussen balie
en beleid’ van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (2021).
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Minister voor Rechtsbescherming, Dekker, omschrijft de noodzaak voor deze herziening
als volgt:

‘De voormelde rapporten onderstrepen de urgentie om hieraan te voldoen.
Daarom vindt het kabinet het essentieel om al in de fase van beleidsvorming
goed te bezien of wetgeving nuttig en noodzakelijk is, effectief en doelmatig,
evenredig, maar ook uitvoerbaar en handhaafbaar. In navolging van eerdere
kabinetten vindt het kabinet bovendien dat wetgeving minder gericht moet
zijn op beheersing door steeds verder verfijnde regels,maar ruimtemoet geven
door meer te vertrouwen op de professionaliteit van uitvoerders en op andere
vormen van sturing en verantwoording.Hiermoet de balansworden gevonden
tussen de rechtszekerheid die wetgeving biedt in normering en de ruimte die
er voormaatwerkmoet zijn,met het oog op de proportionaliteit in de toepassing
van regels.’1825

Het citaat laat, onder verwijzing naar eerdere regeldrukprogramma’s die hier in eerdere
paragrafen zijn besproken, een verband met het regeldrukbeleid zien. De herziening van
het wetgevingsbeleid bestaat uit een vijftal thema’s. Een aantal van die thema’s kunnen
een invloed op regeldruk hebben. Zo wordt de herziening van het IAK aangekondigd en
komt er meer aandacht voor het doenvermogen van burgers.1826 Over doenvermogen
schrijft de WRR het volgende:

‘Dit rapport zet een volgende stap en richt zich op ‘doenvermogen’, dat men
in het dagelijks leven vaak aanduidt als ‘persoonlijkheid’ of ‘karakter’. Met dit
neologisme doelen we op non-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen en
een planmaken, in actie komen, volhouden en omkunnen gaanmet verleidin-
gen en tegenslag.’1827

Doenvermogen kanworden bepaald aan de hand vande zogenoemde ‘doenvermogentoets’.
Die toets is ontwikkeld door de WRR en is toegevoegd aan de verplichte kwaliteitseisen
die zijn opgenomen in het IAK. Dat betekent dat voortaan bij de laatste IAK-vraag over
de gevolgen van de inzet van een instrument aandacht wordt besteed aan de aansluiting
bij het doenvermogen van de betrokken doelgroep.1828 Verder wordt genoemd dat er meer
openheid moet worden gecreëerd over de keuze voor een bepaald instrument en de over-

1825 Kamerstukken I 2020/21, 31 731, nr. I, p. 2.
1826 Zie 2.2.5.
1827 WRR 2017, p. 10.
1828 Kamerstukken II 2017/18, 34 775-VI, nr. 88, p. 3-4.
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weging van andere opties.1829 De verdere uitwerking en uitvoering van het plan wordt
voorzien na afloop van het debat over het rapport van de Parlementaire Ondervragings-
commissie Kinderopvangtoeslag.1830

In de brief vanDekkerwordt voor de plannen voor herziening van het IAK (terug)verwezen
naar de ‘operatie Inzicht in kwaliteit’. Dat project draaide om het verkrijgen van meer
inzicht over de toegevoegde waarde van beleid.1831 In 2019 wordt aangekondigd dat zal
worden onderzocht hoe het IAK kan worden verbeterd, waarbij wordt verwezen naar een
rapport van de OESO.1832 Op aanvraag van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat heeft deOESO in 2020 het impact assessment onderzocht, dat inNederland bestaat
uit het IAK.1833 De OESO concludeerde dat er in het IAK onder meer nog onvoldoende
aandacht werd besteed aan mogelijke alternatieve instrumenten en evaluatie van ingezette
instrumenten. Daarnaastmaakte het toegenomen aantal toetsen het IAKonnodig complex
en werd er in wetsvoorstellen onvoldoende aandacht besteed aan de gevolgen van die
wetsvoorstellen.1834 In het kader van ‘Inzicht in kwaliteit’ wordt er een plan van aanpak
opgesteld voor de herziening van het IAK. Daarin wordt aangekondigd dat het IAK wordt
vereenvoudigd en gebruiksvriendelijker wordt gemaakt en dat onder ambtenaren de
bekendheid van het IAK wordt vergroot en een betere toepassing wordt gestimuleerd.1835

De uitvoering van de herziening wordt opgepakt door een interdepartementaal team.1836

In 2020 voerde het ATR een onderzoek uit naar de beschikbaarheid en kwaliteit van de
IAK-documenten, wat uitmondde in een ongevraagd advies. Dat advies was bedoeld als
bijdrage aan de herziening van het IAK. Het ATR adviseert om het IAK te herstructureren
en doet daarvoor een voorstel voor gewijzigde IAK-vragen. In dat voorstel worden de
vragen opnieuw ingedeeld, zodat er na de kortere probleemanalyse meer ruimte is voor
het inventariseren vanmogelijke instrumenten en het beoordelen van gevolgen. Vervolgens
wordt bij de laatste vraag de keuze voor een instrument gemaakt. Naast de herindeling
van de vragen zou het gebruik van het IAK eenvoudiger moeten worden gemaakt en moet
de rol van het IAK in het beleidsprocesworden verstevigd.1837 Van belang is de kanttekening
die het ATR plaats bij het eigen advies:

1829 Kamerstukken I 2020/21, 31 731, nr. I, p. 1-3.
1830 Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 juli 2021.
1831 Kamerstukken II 2017/18, 31 865, nr. 118, p. 1-3.
1832 Kamerstukken II 2019/20, 31 865, nr. 156, p. 6.
1833 Kamerstukken II 2019/20, 31 865, nr. 168, p. 6, OECD 2020, p. 6.
1834 OECD 2020, p. 1-12.
1835 Kamerstukken II 2020/21, 31 865, nr. 184, b3.
1836 Kamerstukken II 2020/21, 31 865, nr. 184, p. 8.
1837 ATR 2020e.
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‘Dedrie bovenstaande advieslijnen hebben vooral effect als er voldoende ruimte
is om verschillende beleidsalternatieven te bezien en tegen elkaar af te wegen.
Politieke en maatschappelijke akkoorden beperken die ruimte nogal eens. Ze
bevatten bepalingen die vastleggen op welke wijze, vaak instrumenteel, een
beleidsdoel moet worden bereikt. Het college onderkent dat de bepalingen
nodig kunnen zijn voor het bereiken van een compromis. Het gevolg is echter
dat het middel doel dreigt te worden. Het komt de kwaliteit van wetgeving ten
goede als de akkoorden ruimte geven aan het doordenken van alternatieve
maatregelen waarmee het beleidsdoel beter kan worden bereikt.’1838

De aanbevelingen van het ATR kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het IAK, zeker
omdat wordt gepleit voormeer aandacht voor de overweging van alternatieven en de keuze
voor het instrument pas na het doorlopen van het kader wordt gemaakt. Tegelijkertijd
komt er in de door het ATR voorgestelde vorm van het IAK wel meer ruimte voor de
gevolgen van een instrument, maar blijft het de vraag hoeveel (politieke) prioriteit aan die
vraag wordt gegeven bij de uiteindelijke selectie van de in te zetten instrumenten.

5.8.4 Evaluatie van het ATR

Eind 2020 hebben Berkhout e.a. een evaluatie van het ATR uitgevoerd. In de evaluatie
hebben de onderzoekers gekeken naar de uitvoering van alle (kern)taken van het ATR.1839

Die omvatten het adviseren over de ‘regeldrukgevolgen’ van verschillende typen regelgeving,
waar onderwetsvoorstellen, AMvB’s,ministeriële regelingen en initiatiefwetgeving.Overige
taken betreffen het adviseren over regelgeving van decentrale overheden, het op verzoek
adviseren van het parlement over regeldruk of adviseren naar aanleiding van signalen uit
de maatschappij of uit eigen onderzoek.1840 Uit deze invalshoek van de evaluatie volgt dat
de effecten van de advisering door het ATR op de hoeveelheid onnodige regeldruk geen
onderdeel uitmaakte van de evaluatie. Er is wel gekeken naar de bijdrage die het ATR levert
aan ‘betere regelgeving doormiddel van betere onderbouwing van beleid’.1841 Onder betere
onderbouwing verstaan de onderzoekers de aandacht die in de wetgevingsdossiers aan
regeldruk wordt gegeven en de mate waarin onnodige regeldruk wordt voorkomen of
beperkt. De onderzoekers constateren dat de advisering door het ATR positief wordt

1838 ATR 2020e, p. 2.
1839 Berkhout e.a. 2020, p. 4, Art. 2 en 3 van het Besluit van 17 mei 2017, nr. 2017000809, houdende instelling

van het Adviescollege toetsing regeldruk (Stcrt. 2017, 29814).
1840 Art. 3 van het Besluit van 17 mei 2017, nr. 2017000809, houdende instelling van het Adviescollege toetsing

regeldruk (Stcrt. 2017, 29814).
1841 Berkhout e.a. 2020, p. 5.
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gewaardeerd. Volgens de betrokken ambtenaren levert de advisering een positieve bijdrage
aan ‘de kwaliteit van wetgevingsdossiers, voor wat betreft de regeldruk’.1842 Tegelijkertijd
is het aantal adviezen met een negatief dictum toegenomen, waaruit de onderzoekers
afleiden dat de kwaliteit van de beleidsonderbouwing is afgenomen.1843 Hun uiteindelijke
conclusie verwoorden de onderzoekers als volgt:

‘De netto-effectiviteit van de ATR-adviezen op betere wetgeving is moeilijk te
bepalen. De hoofdreden hiervan is dat er rondom wetgevingstrajecten veel
adviezen zijn, waaronder een ATR advies. Een dossier kent ook meerdere
aspecten die afgewogen zullen moeten worden. Regeldruk is een belangrijk,
doch slechts één aspect. Besluitvormers staan voor de taak de verschillende
aspecten af te wegen.’1844

Het is dus niet volledig duidelijk wat de bijdrage van het ATR aan het verminderen van
onnodige regeldruk is. Desondanks wordt in de evaluatie de advisering door het ATR
positief beoordeeld en wordt genoemd dat een permanente wettelijke basis voor het ATR
nog ontbreekt.1845 In de begeleidende brief aan de staatssecretaris benadrukt het ATR dat
blijvende aandacht voor onnodige regeldruk en de kwaliteit van de onderbouwing van
wetgeving nodig blijft.1846

5.8.5 Evaluatie vernieuwde onderwijstoezicht

In 5.7.4 werd besproken dat een motie van Tweede Kamerleden Bisschop, Van Meenen
en Rog leidde tot een wijziging van de Wot. Zoals gebruikelijk is deze wetswijziging na vijf
jaar geëvalueerd, waarbij aandacht werd besteed aan de doeltreffendheid en effecten van
dezewet in de praktijk.1847 In dat verband zijnHoningh e.a. gevraagd omeen het vernieuwde
onderwijstoezicht te onderzoeken.1848 In hun onderzoek hebben zij de nadruk gelegd op
de beleidstheorie en vervolgens op de vraag of het toezicht bijdraagt aan verbetering van
de onderwijskwaliteit.1849 Zij concluderen hierover het volgende:

1842 Berkhout e.a. 2020, p. 30.
1843 Berkhout e.a. 2020, p. 31.
1844 Berkhout e.a. 2020, p. 31.
1845 Berkhout e.a. 2020, p. 30-33.
1846 ATR 2020d.
1847 Artikel XIVB Stb. 2016, 179.
1848 Honingh e.a. 2020.
1849 Honingh e.a. 2020, p. 17-23.
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‘De beleidstheorie die ten grondslag ligt aan het Vernieuwde Toezicht gaat
vooral uit van de wijze waarop het bestuur, in interactie met de omgeving de
onderwijskwaliteit verbetert, maar doet onvoldoende recht aan het samenspel
van processen binnen onderwijsorganisaties omonderwijskwaliteit te verbete-
ren. De nadruk op verbetering via het bestuur betekent dat de inspectie maar
ten dele aangrijpt op processen die onderwijskwaliteit beïnvloeden. De effecten
van het Vernieuwde Toezicht op onderwijskwaliteit zijn (nog) niet vast te
stellen. De dubbele ambitie van het Vernieuwde Toezicht om te waarborgen
en te stimuleren en de onduidelijkheid in hoe beiden worden ingevuld leidt in
het veld tot onzekerheid en verwarring en daardoor voelen niet alle besturen
zich uitgenodigd om “het eigen verhaal te vertellen”, te investeren in “eigen
aspecten van kwaliteit” en invulling te geven aan de eigen besturingsfilosofie.’1850

Vanwege de insteek van het onderzoek ligt de nadruk op onderwijskwaliteit en wordt de
invloed van het toezicht door de Inspectie op regeldruk niet besproken. Ten aanzien van
de onderzoekskaders van de Inspectie merken de onderzoekers op dat het van belang is
dat de Inspectie verduidelijkt wanneer deze kaders leidend zijn tijdens het inspectiebezoek.
Een ander aandachtspunt is dat er duidelijkheid moet worden gecreëerd over het doel van
het bezoek. De Inspectie heeft immers de dubbele taak om de basiskwaliteit te waarborgen
en verbeteringen van de onderwijskwaliteit te stimuleren. Het wisselen tussen die twee
taken draagt volgens de onderzoekers soms bij aan onduidelijkheid en wantrouwen.1851

Daarmee komt de relatie met (factoren van) regeldruk toch impliciet aan de orde.1852

5.8.6 Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening in het onderwijs

Uit de voorgaande paragrafen bleek al dat de huidige aanpak van regeldruk vooral ziet op
het bedrijfsleven. Daarnaast bestaan departementale programma’s, die worden opgesomd
in een bijlage bij de voortgangsrapportage.1853 Die lijst laat zien dat OCW geen apart
beleidsprogramma heeft dat is gericht op het verbeteren van de regelgeving en dienstver-
lening. In plaats daarvan besteedtOCWtijdens de lopende projecten aandacht aan onnodige
regeldruk. In het kader van de behandeling van de begroting van OCW over 2020-2021 is
een lijst opgesteldmet de lopende projecten en experimenten.1854 Een van die experimenten
is het ‘Experiment regelluwe scholen’. Daarin speelt het verminderen van onnodige regel-

1850 Honingh e.a. 2020, p. 79.
1851 Honingh e.a. 2020, p. 84-87.
1852 Zie 3.2.5, 3.3.10 en 3.4.8.
1853 Kamerstukken II 2019/20, 29 515, nr. 446, b2.
1854 Kamerstukken II 2019/20, 35 300- VIII, nr. 105, b1.
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druk een rol, doordat wordt onderzocht of vrijstellingen van sectorwetgeving meer ruimte
kunnen bieden aan maatwerk en innovatie.1855 Dit wordt als volgt omschreven in de nota
van toelichting:

‘Tegelijkertijd kunnen regels ook leiden tot onwenselijke regeldruk. Regels die
bedoeld zijn om de kwaliteit te borgen kunnen in deze situaties innovatie
belemmerend werken voor scholen die goed presteren.’1856

Een ander voorbeeld is de aanpak van werkdruk van leraren. Het gaat daarbij niet om een
experiment, maar om een convenant waarin afspraken zijn gemaakt over aanvullende
financiering voor het verlichten van werkdruk en het aanpakken van het lerarentekort.1857

Werkdruk is een van de factoren die te maken heeft met de context waarin regelgeving
moet worden nageleefd en die bijdraagt aan onnodige regeldruk.1858 Een illustratie biedt
het onderzoek van Tromp over de Wet BIO, waaruit naar voren komt dat deze wet in de
context van het lerarentekort onnodige regeldruk veroorzaakt. Het gaat dan omhet vinden
van voldoende leraren, die allemaal bevoegd moeten zijn of worden. Tromp beschrijft dat
sommige onbevoegde leraren al lesgeven en door de schoolleiding en collega’s bekwaam
worden geacht. Op deze scholen leveren de voorwaarden van het bijscholingstraject
regeldruk op. Het gaat dan zowel om druk voor de schoolleiders, die te weinig leraren
kunnen vinden en bang zijn de bekwame maar nog onbevoegde leraar kwijt te raken, als
om druk voor de leraren zelf, voor wie de voorwaarden voor het opleidingstraject en de
vrijstellingen op basis van ervaring onduidelijkheid opleveren.1859 Dit punt komt terug in
het ‘Experiment Regelluwe scholen’. Een van de deelexperimenten betrof de bevoegdheid
van docenten in het vo. Op de deelnemende scholen zijn onbevoegde leraren in samenwer-
king met de Inspectie via een intern beoordelingstraject beoordeeld en bij voldoende
kwaliteit bevoegd geacht.1860 In de brief over de eindrapportage wijst de minister dit expe-
riment aan als een van de experimenten die nader zal worden onderzocht. De deelnemende
docenten ontvangen na afloop van het experiment een ontheffing van DUO en kunnen
blijven lesgeven.1861

1855 Zie 5.7.4.
1856 Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO (Stb. 2020, 443), p. 5.
1857 Kamerstukken II 2019/20, 31 293, nr. 488, b1.
1858 Zie 3.4.3.
1859 Tromp 2022, p. 127 e.v. (hoofdstuk 5).
1860 Van der Vegt e.a. 2020, p. 24-25.
1861 Kamerstukken II 2020/21, 29 546, nr. 33, p. 3-4. De ontheffing is gebaseerd op een bestaande beleidsregel,

namelijk Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo (Stcrt. 2016,
50173).
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In 2020 ging er veel aandacht uit naar de bestrijding van de coronapandemie. De acute
situatie die hierdoor werd veroorzaakt overschaduwde deels het geplande beleid. Zonder
al te diep op de genomen maatregelen in te gaan, is een constante vraag vanuit zowel de
onderwijssector als de maatschappij aan OCW om duidelijkheid te verschaffen over uit-
werking die de maatregelen van de Rijksoverheid op het onderwijs hebben. Dat betrof
bijvoorbeeld de sluiting van scholen en de noodzaak tot het invoeren van eenmondkapjes-
plicht in de verschillende onderwijssectoren.1862 Om te voldoen aan de vraag om informatie
en duidelijkheid, voerde OCW zogenoemde servicedocumenten in. Dit document werd
regelmatig geüpdatet en toont puntsgewijs de uitwerking van de maatregelen voor de
verschillende onderwijssectoren.1863 Hoewel de situatie rondom COVID-19 de actualiteit
regelmatig overschaduwde, liep het regeldrukbeleid wel door. Het eerste hoofdstuk van
de ‘TweedeVerzamelspoedwetCOVID-19’ bevatte een aantal voorzieningen enwijzigingen
gericht op het onderwijs.1864 Dit hoofdstuk is ter advisering voorgelegd aan het ATR.
Daarvan had volgens het ATR slechts één maatregel invloed op regeldruk. Die maatregel
betrof de mogelijkheid tot inschrijving in het hoger onderwijs van (aspirant-)studenten
die nog niet aan alle toelatingseisen voldoen. In het advies constateert het ATR dat vol-
doende aandacht is besteed aan de nut en noodzaak van de maatregelen en aan de moge-
lijkheid om minder belastende alternatieven in te zetten. Daarnaast adviseert het ATR om
de gevolgen voor regeldruk beter in kaart te brengen, ondanks dat onduidelijk is op welke
aantallen studenten de maatregelen betrekking zullen hebben.1865 Het feit dat een deel van
een verzamelspoedwet ter advisering aan het ATR wordt voorgelegd, laat zien dat het
onderwerp onnodige regeldruk niet volledig door COVID-19 wordt overschaduwd.

5.8.7 Voortgangsrapportage en eindrapportage Experiment Regelluwe scholen

Het ‘Experiment Regelluwe scholen’ liep door in de periode van het programma ‘Merkbaar
betere regelgeving en dienstverlening’.1866 In de derde voortgangsrapportage van begin
2019 constateren de Van der Vegt e.a. dat veel van de scholen die zich aanmeldden, uitein-
delijk niet deelnamen omdat bleek dat de gewenste afwijking al mogelijk was binnen de
sectorwetgeving. De ervaring van deelnemers met de lopende projecten bleef positief. De
onderzoekers herhalen de aandachtspunten uit de eerdere voortgangsrapportages over
onder meer de financiële gevolgen voor het po en de toegankelijkheid van het vo doordat

1862 ‘Duidelijkheid overmondkapjes in het onderwijs’, rijksoverheid.nl, 1 oktober 2020,Kamerstukken II 2020/21,
35 570-VIII, nr. 36, p. 3-4.

1863 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021.
1864 Kamerstukken II 2019/20, 35 497, nr. 3, p. 2-23.
1865 ATR 2020c
1866 Zie 5.7.4.
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de septemberroute lastig is te combineren met de reguliere planning.1867 Eind 2020 is de
eindrapportage van het monitoringsonderzoek gepubliceerd. Na de publicatie van de
eindrapportage is het aan de verantwoordelijke minister om te beslissen welke deelexperi-
menten eventueelmogenworden voortgezet. Vervolgens kunnen scholen deelexperimenten
waarvoor dat niet geldt afronden en de situatie van voor het experiment herstellen.1868 In
de eindrapportage gaan de onderzoekers in op de ervaringen, conclusies en reflecties van
de deelnemende scholen. Daarna worden de deelexperimenten beschreven, waarbij uitge-
breid aandacht wordt besteed aan de ervaringen van de schoolleiders en leraren. Tevens
worden aandachtspunten besproken die uit het experiment naar voren komen.1869 De
onderzoekers concluderen dat de deelnemende scholen tevreden zijn over hun deelname.
Er zijn verschillende opbrengsten van het experiment. De leerlingen lijken profijt te hebben
van het toegenomenmaatwerk, alhoewel onduidelijk is welk effect de experimenten precies
op hun leerprestaties hebben gehad. Voor de leraren hebben de experimenten motivatie
opgeleverd en niet gezorgd voor extra werkdruk. De onderzoekers verklaren dit door een
verband tussen werkdruk en ruimte voor maatwerk.1870 Ze schrijven: ‘De toegenomen
ruimte om maatwerk te leveren is bevredigend, het voelt daardoor alsof het werk lichter
is’.1871 De opbrengsten voor de schoolleiding en de school als geheel zitten volgens de
onderzoekers in de toegenomen duidelijkheid over de eigen onderwijsvisie. Hier zien de
onderzoekers een verband met regeldruk:

‘Verder zijn sommige schoolleiders zich meer bewust geworden van de regel-
druk enwaar die vandaan komt.Veel regelgeving bleek niet van de rijksoverheid
te komen, maar van het bestuur of het samenwerkingsverband.’1872

Die bewustwording zien de onderzoekers tevens op een landelijke schaal. Ook voor scholen
die (uiteindelijk) niet deelnamen werd duidelijk dat de bestaande onderwijswetgeving hen
al ruimte biedt voor maatwerk. Ondanks het gebrek aan representativiteit in het totale
experiment, concluderen de onderzoekers dat de positieve signalen aanleiding geven om
de onderzochte afwijkingen breder mogelijk te maken.1873 In de kamerbrief met zijn
beleidsreactie heeft de toenmaligeMinister voor Basis- enVoortgezet Onderwijs enMedia,
Slob, aangegeven dit voor een deel van de experimenten te gaan doen. Uit die brief blijkt
dat een deel van de experimenten al structureel mogelijk is, dat van een deel van de expe-

1867 Van der Vegt e.a. 2019. Zie 5.7.5.
1868 Blesgraaf & Huisman, NTOR 2020/1, p. 8-10, Kamerstukken II 2017/18, 29546, nr. 28, p. 5-6.
1869 Van der Vegt e.a. 2020.
1870 Zie 3.4.3.
1871 Van der Vegt e.a. 2020, p. 9.
1872 Van der Vegt e.a. 2020, p. 9.
1873 Van der Vegt e.a. 2020, p. 8-10.
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rimenten wordt onderzocht of ze structureel mogelijk kunnen worden gemaakt en dat
twee experimentennietworden voortgezet. Voor die laatste twee experimenten gold volgens
deminister dat hiervoor al voldoende ruimte bestond binnen de bestaande regelgeving.1874

5.8.8 Besluit

In deze paragraaf stond het programma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’
centraal. Dat programma liep van 2018 tot 2021. Gelijktijdig werd de ‘operatie Inzicht in
kwaliteit’ ingezet en was er een nieuw evaluatiemoment voor het ATR. Op het gebied van
onderwijs liep het in 2017 gestarte ‘Experiment Regelluwe Scholen’ door en kwamen
daarover verschillende voortgangsrapportages. Tabel 5.7 biedt een overzicht van de
besproken programma’s en nota’s.

Tabel 5.7: Overzicht van de programma’s en nota’s

Tijdens deze periode hield de toegenomen aandacht voor de kwalitatieve aanpak en de
ervaring van regeldruk aan. Voor het eerst gold er in deze periode geen rijksbrede kwanti-
tatieve doelstelling voor de vermindering van regeldruk. Er vonden verschillende experi-
menten met wetgeving plaats en er was aandacht voor de bekendheid van de internetcon-
sultatie. Daarnaast kwamer uitgebreider aandacht voor de toepassing van gedragsinzichten,
onder meer in de vorm van de doenvermogentoets. De aandacht voor digitalisering betrof
voornamelijk de uitvoering in plaats van de totstandkoming van regelgeving. In het
onderwijs werd de keuze gemaakt omgeen apart programma te richten op de vermindering
van regeldruk. Wel werd het ‘Experiment Regelluwe Scholen’ voortgezet. Met die instru-
menten werd er meer aandacht besteed aan factoren van regeldruk die te maken hebben

1874 Kamerstukken II 2020/21, 29 546, nr. 33.

390

6IKIPHVYO MR LIX SRHIV[MNW



met de context waarin en de persoon waardoor regelgeving moet worden nageleefd en
uitgevoerd.

��� &IERX[SSVHMRK ZER HI HIIPZVEEK

In deze afsluitende paragraaf zal worden besproken welke ontwikkelingen zichtbaar zijn
in de hiervoor besproken aanpak van regeldruk. Daarmee wordt de vierde deelvraag
beantwoord. In de voorgaande paragrafen is een overzicht van het beleid gegeven dat
gericht was op het verminderen van (onnodige) regeldruk.Daarbij is steeds per tijdsperiode
en per programma eerst het landelijke beleid besproken en is de bespreking vervolgens
toegespitst op het onderwijs. Op deze manier is al een beeld verkregen van de samenhang
tussen de diverse programma’s en doelstellingen. In deze paragraaf zal worden bekeken
welke ontwikkelingen hierin gesignaleerd kunnenworden, zowel in het algemeen alsmeer
specifiek ten aanzien van het onderwijs. Voor een analyse van de verschuiving in de
gehanteerde definities van administratieve lasten, en later (onnodige) regeldruk, wordt
verwezen naar hoofdstuk 2.1875 In deze paragraaf zal eerst aandacht worden besteed aan
de verschuivingen die zichtbaar zijn in de centrale thema’s en het oogmerk van de pro-
gramma’s. Daarna komen de trends in de toegepaste instrumenten aan de orde. Vervolgens
worden ook specifiek de accenten in de projecten van OCW besproken. Afsluitend wordt
gekeken naar het beeld dat volgt uit de evaluatie van de diverse programma’s.

5.9.1 Verschuivingen in het centrale thema

Bij de ‘GroteOperaties’ lag de nadruk op deregulering in de betekenis van het verminderen
en vereenvoudigen van regels, waarbij voornamelijk werd gekeken naar hoe het aantal
regels kon worden verminderd. Deregulering werd beleidsneutraal ingevoerd, wat inhield
dat er regels werden geschraptmaar dat er aan de inhoud van het beleid weinig veranderde.
Met Geelhoed kan worden gesteld dat de keuze voor beleidsneutrale deregulering de kans
van slagen van de dereguleringsoperatie aanzienlijk beperkte.1876 In de beide ‘MDW-
programma’s’werd niet langer volledig gekozen voor beleidsneutralemaatregelen en kwam
het zwaartepunt meer te liggen bij het bevorderen van marktwerking. Ook deregulering
speelde nog een rol in de ‘MDW-programma’s’, waarbij de aandacht gedeeltelijk verschoof
van het verminderen en vereenvoudigen van regelgeving naar het verminderen van
administratieve lasten voor bedrijven.

1875 Zie 2.2.10, 2.2.12 en 2.3.7.
1876 Geelhoed 1986.

391

� (I EERTEO ZER SRRSHMKI VIKIPHVYO MR LIX SRHIV[MNW



In het programma ‘AndereOverheid’werd deregulering ook genoemd.Het ging nu echter
niet langer om het verminderen en vereenvoudigen van regelgeving, maar om het creëren
van globalere regelgeving door de overheid. In plaats van op het verminderen van het
aantal regels kwam de nadruk te liggen op het verminderen van administratieve lasten en
bureaucratie, door minder én andere regelgeving te creëren. De aanpak was nog steeds
kwantitatief van aard, maar nu werd gestreefd naar vermindering van administratieve
lasten in plaats van naar vermindering van het aantal regels. Gedurende de looptijd van
het programma ‘Andere Overheid’ startte het programma ‘Bruikbare Rechtsorde’. In dit
programma deed de term regeldruk op grotere schaal zijn intrede naast administratieve
lasten.1877 Naast het verminderen van administratieve lasten werd in toenemende mate
ingezet op het bevorderen van autonomie van maatschappelijke actoren. Verder kwam er
meer nadruk te liggen op alternatieven voor overheidsregulering, zoals het invoeren van
zorgplichten en het bevorderen van zelfregulering.

Vervolgens kwam in het programma ‘Vertrouwen in wetgeving’ het wetgevingsbeleid
centraal te staan. Voor het eerst werd apart beleid ontwikkeld dat specifiek gericht was op
de kwaliteit van wet- en regelgeving. Het uitgebreide arsenaal aan departementale toetsen,
die gericht waren op het bevorderen van de wetgevingskwaliteit en het verminderen van
de hoeveelheid wetgeving, werd beperkt door samenvoeging van deze toetsen in het IAK.
Op deze manier werd voor ambtenaren duidelijker aan welke eisen goede wetgeving moet
voldoen. Een andere maatregel die voortkwam uit het algemene wetgevingsbeleid was de
pilot met het houden van internetconsultaties, waarbij de veronderstelling was dat het
betrekken van burgers en bedrijven bij het wetgevingsproces goed zou zijn voor hun ver-
trouwen in wetgeving.1878

In het programma ‘Goed Geregeld’ zijn de eerder genomen maatregelen gecombineerd.
Dit programma richtte zich op het bevorderen van wetgevingskwaliteit in combinatie met
het verminderen van administratieve lasten en onnodige regeldruk en het verbeteren van
toezicht en dienstverlening. Er kwam een wettelijke basis voor het ATR, al behield het
college haar tijdelijke status. Op het gebied van het onderwijs werd de ‘Regeldrukagenda
2014-2017’ ondertekend, waarin actiepunten zijn opgenomen om onnodige regeldruk in
de verschillende onderwijssectoren aan te pakken. Tevens wordt in deze periode het
‘Experiment regelluwe scholen’ gestart. In deze periode wordt niet langer uitsluitend de
nadruk gelegd op een kwantitatieve vermindering van regeldruk. In het bijzonder voor
bepaalde regeldichte domeinen moet de vermindering van regeldruk ook merkbaar zijn

1877 Zie 2.2.10.
1878 Aanwijzing 9a van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426).
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voor de doelgroep. In de kamerbrief over het programma verwijst de term doelgroep naar
‘bedrijven, burgers en professionals’.1879

Het programma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’ is volledig gericht op
eenmerkbare vermindering van onnodige regeldruk, waarbij het stellen van een kwantita-
tieve doelstelling is losgelaten. In het programma ligt sterk de nadruk op het bedrijfsleven.
De merkbare vermindering moet worden gerealiseerd door de wetgevingskwaliteit te ver-
beteren, meer ruimte te bieden voor innovatie en door het toezicht en de digitale dienst-
verlening te verbeteren. OCW is een van de departementen die geen apart programma
heeft om dit beleidsprogramma uit te voeren, wat verklaard kan worden door de nadruk
die op het bedrijfsleven wordt gelegd.

5.9.2 Verschuivingen in oogmerk

De ‘Grote Operaties’ werden opgestart ten tijde van een hevige economische crisis begin
jaren ‘80. Ook bleek de omvang van de verzorgingsstaat dusdanig toegenomen dat
instandhouding een te grote aanslag vormde op de financiële middelen en ambtelijke
mankracht van de overheid. Er vond daarom een heroverweging van de taken van de
overheid plaats. Tegelijkertijd was het voornaamste oogmerk van de ‘Grote Operaties’ om
op grote schaal te bezuinigen, om zo uit de economische crisis te komen. Begin jaren ’90
was de economische crisis afgezwakt en was economische groei zichtbaar. De eerderge-
noemde capaciteitsproblemen bij de overheid, in de zin van teweinigmiddelen en personeel
om de wetgeving te onderhouden en uit te voeren, bleven echter een punt van aandacht.1880

Omde economische groei te stimuleren zette de overheid voornamelijk in ophet bevorderen
van marktwerking en concurrentie. Door inzet van deregulering, werd regelgeving die de
marktwerking mogelijk kon belemmeren zoveel mogelijk beperkt.1881 Kortom, de twee
eerste programma’s kenden beiden een economisch oogmerk.

Toen in 2002 het programma ‘Andere Overheid’ werd opgestart waren de overregulering
en de capaciteitsproblemen bij de overheid nog niet opgelost. De oplossing werd gezocht
in een verandering in de verhouding tussen overheid en samenleving, hoewel het deels
afbreken van de verzorgingsstaat niet alleen met de aanpak van overregulering te maken
had. Er was sprake van een brederemaatschappelijke trend, die in verschillende publicaties

1879 Kamerstukken II 2012/13, 29 362, nr. 212, p. 3, Kamerstukken II 2016/17, 29 515, nr. 415, p. 5.
1880 Zie 5.2.1.
1881 Kamerstukken II 2009/10, 24 036, nr. 371, b1, p. 96-98.
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van bijvoorbeeld de WRR en SCP is gesignaleerd.1882 De WRR stelde dat de verschillende
mogelijke functies van de verzorgingsstaat moesten worden heroverwogen, waarbij een
andere verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid enmaatschappij tot stand kwamen:

‘Verzorgen en verzekerenmoeten en kunnenweermeer een verantwoordelijk-
heid van burgers worden, waarbij de overheid vooral een kaderstellende rol
vervult, terwijl verheffen en verbinden vragen om een actiever en offensiever
optredende overheid.’1883

De overheid moest minder regelen en waar dat mogelijk was dienden maatschappelijke
actoren de plaats van de overheidweer over te nemen.Met anderewoorden, de opgebouwde
verzorgingsstaat moest – gedeeltelijk – worden afgebouwd. In het plan van aanpak van
het programma ‘Andere Overheid’ wordt dit doel aangeduid als modernisering van de
overheid.1884

In 2004 werd het programma ‘Bruikbare Rechtsorde’ opgestart. Voor nagenoeg dezelfde
problemen werd een fundamentelere aanpak voorgesteld. Omdat de overheid niet alle
maatschappelijke problemen kon oplossen, was het nodig dat burgers zelf weer meer ver-
antwoordelijkheid gingennemen in plaats vannaar de overheid te kijken voor een oplossing.
De overheid zou zich daarommeer gaan beperken tot het scheppen van randvoorwaarden,
zoals het regelen van het maatschappelijke verkeer. Dergelijke regels zouden weinig
onnodige regeldruk opleveren.Waarmogelijk zou de overheid alternatieven voor gedetail-
leerde regelgeving inzetten, zoals zorgplichtenwaaraanmaatschappelijke actoren vervolgens
zelf invulling konden geven. Hierdoor zou de rechtsorde bruikbaarder worden en zouden
maatschappelijke actorenminder overregulering en onnodige regeldrukmoeten ervaren.1885

In het programma ‘Vertrouwen in wetgeving’ werd de nadruk gelegd op het vergroten van
het vertrouwen: zowel van de overheid in burgers, als van burgers in de overheid. Deze
ontwikkelingwerd gezien als voorwaarde voor het kunnen verminderen van de hoeveelheid
en het detailniveau van regelgeving. Daarmee werd meer vertrouwen als een voorwaarde
voor het verminderen van onnodige regeldruk gezien.1886 De aanpakwerdmeer kwalitatief
van aard enwasminder gericht op de kwantitatieve vermindering van onnodige regeldruk.

1882 Engelhard 2016, p. 20-21, 1089-1090, WRR 2006b, p. 31-32, WRR 2004a, p. 71, 77, Klamer 2004, p. 286-
289.

1883 WRR 2004, p. 260.
1884 Kamerstukken II 2003/04, 29 362, nr. 1, p. 2.
1885 Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9, p. 2-6, zie ook Dorbeck-Jung & Oude Vrielink-van Heffen 2006,

p. 21.
1886 Kamerstukken II 2008/09, 31 731, nr. 1, p. 1-2.
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Daarbij kwam de nadruk meer te liggen op de regeldruk die door ondernemers, professio-
nals en burgers wordt ervaren.1887 De nadruk op een kwalitatieve vermindering wordt
voortgezet in het programma ‘Goed Geregeld’. Opnieuw is er tevens een economisch doel,
namelijk het bevorderen van innovatie en economische activiteit in Nederland.1888 In het
meest recente programma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’ wordt de
kwantitatieve doelstelling losgelaten en komt de nadruk volledig te liggen op een kwalitatieve
vermindering van onnodige regeldruk.Het economische oogmerk blijft zichtbaar, doordat
de nadruk wordt gelegd op het bedrijfsleven.

5.9.3 Trends in ingezette instrumenten

In hoofdstuk 4 is geïnventariseerd welke instrumenten door de overheid kunnen worden
ingezet om onnodige regeldruk aan te pakken. Uit de beschrijving in de voorgaande
paragrafen volgt dat verschillende instrumenten al zijn ingezet. Daarbij is steeds aan het
eind van de paragraaf besprokenwelke instrumenten erwerden ingezet en opwelke factoren
van regeldruk de nadruk lag. Hier staat de rode lijn in die besprekingen centraal. Zo stond
het instrument deregulering, in de zin van vermindering en vereenvoudiging van regelge-
ving, centraal in een van de ‘Grote Operaties’. Daarbij werden door de Rijksoverheid
maatregelen genomen, waarbij de overheid zelf haar regelgeving beoordeelde en keekwaar
regels geschrapt of aangepast kondenworden.Het instrument dereguleringwerd opnieuw
ingezet in de ‘MDW-programma’s’ in de jaren ’90. Nieuw bij deze programma’s was dat
niet langer voornamelijk het perspectief van de overheid centraal staat, maar dat deregule-
ring tevenswordt ingezet omde administratieve lasten van ondernemers te verminderen.1889

In het onderwijs hing deregulering samen met autonomievergroting van instellingen.
Bronneman-Helmers beschrijft dat fusies tussen verschillende onderwijsinstellingen leidden
tot schaalvergroting, waardoor zowel inhoudelijke als financiële autonomie van de instel-
lingenwerd gerealiseerd.1890 Na de ‘MDW-programma’s’werd dereguleringminder ingezet.
In het programma ‘Andere Overheid’ wordt voornamelijk gedereguleerd in de zin van het
schrappen van regelgeving die onnodige administratieve lasten oplevert. Een voorbeeld is
de operatie ‘Kappen van dor hout’, waarmee weinig gebruikte wetgeving wordt geschrapt.
De nadruk ligt niet langer voornamelijk op het verminderen van het aantal regels, maar
ophet verminderen vande hoeveelheid regeldruk diewerd gekwantificeerd door berekening
van de administratieve lasten.

1887 Zie 2.2.10.
1888 Kamerstukken II 2016/17, 29 515, nr. 415, p. 5-6.
1889 Actal 2016, p. 15-16, zie ook 4.2.1.
1890 Bronneman-Helmers 2011, p. 25-27, Boef-Van der Meulen e.a. 1995, p. 157-174.
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Al tijdens de ‘MDW-programma’s’ wordt naast deregulering nog een ander instrument
ingezet. Er komt meer aandacht voor het belang van zelfregulering door sectoren in de
maatschappij.1891 Tijdens die programma’s werd het wetgevingskwaliteitsbeleid opgestart,
met daarin het uitgangspunt dat waar mogelijk wordt aangesloten bij zelfregulering door
de sector. Een grotere en explicietere nadruk op zelfregulering vormt tevens een belangrijk
onderdeel van het programma ‘Andere Overheid’. Dat past bij de grotere verantwoorde-
lijkheid die daarin aan de maatschappij wordt gegeven. De aandacht voor zelfregulering
houdt daarna aan tijdens de latere programma’s. Uit de actuele versie van aanwijzing 2.5
volgt dat zelfregulering als uitgangspunt geldt en dat waarmogelijk zelfregulering in plaats
van overheidsreguleringmoetworden ingezet.1892 Zelfregulering is een van de instrumenten
die sinds de introductie in het eerste ‘MDW-programma’ continu wordt ingezet.

Tijdens het tweede ‘MDW-programma’ werd Actal in 2000 opgericht als tijdelijk advies-
college. Vanaf dat moment werd de advisering door Actal ingezet als instrument bij de
aanpak van onnodige regeldruk. In de beginfase adviseerdeActal uitsluitend over adminis-
tratieve lasten als gevolg van nieuwe wetgeving. Dat mandaat werd daarna steeds verder
uitgebreid. Waar de advisering van Actal zich eerst beperkte tot de gevolgen voor de
overheid, werden vervolgens de administratieve lasten voor burgers, ondernemers en later
ook professionals aanhetmandaat toegevoegd.Datzelfde geldt voor de regelgevingwaarover
werd geadviseerd. In eerste instantie omvatte hetmandaat alleen nieuwe regelgeving, maar
later kon ook over bestaande regelgeving worden geadviseerd. De doelstelling van Actal
was om te zorgen voor een verinnerlijking van het probleem van onnodige regeldruk
binnen de overheid. Het belangrijkste argument voor verlenging was steeds opnieuw dat
de gewenste verinnerlijking van het probleem van administratieve lasten en regeldruk bij
de ministeries nog niet was voltooid. Zonder een onafhankelijk adviescollege dat over de
genomen maatregelen en de ingevoerde wetswijzigingen adviseerde, werd door de minis-
teries kennelijk onvoldoende urgentie gevoeld omvoldoende aandacht aan administratieve
lasten en regeldruk te besteden. Nadat de uiterste verlengingsmogelijkheid voor Actal in
2017 in zicht kwam, bleef het ATR als tijdelijk adviescollege gevraagd en ongevraagd
adviseren over de gevolgen van regelgeving op het gebied van onnodige regeldruk.

Tijdens het programma ‘Bruikbare Rechtsorde’ richtte het beleid zich meer op de ervaring
van maatschappelijke actoren. Hierbij past de pilot met internetconsultaties, waarin zij
mee konden denken over voorgenomen wetswijzigingen. De veronderstelling is dat de
consultaties bijdragen aan de betrokkenheid van maatschappelijke actoren bij regelgeving.
Doordat zij erover kunnen meedenken, zou het draagvlak van de regelgeving toenemen.

1891 Van Gestel & Hertogh 2006, p. 32-34, Van den Bosch 2005, p. 46-50.
1892 Aanwijzing 2.5 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426).
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Een groter draagvlak zou moeten bijdragen aan het verminderen van onnodige regeldruk.
Datzelfde geldt voor de terugkoppeling die de deelnemers ontvangen. Door die terugkop-
peling is voor deelnemers zichtbaar wat er met hun input is gedaan, wat een positieve
invloed op regeldruk heeft. Het instrument internetconsultatie vormt inmiddels een vast
onderdeel van het wetgevingsproces. Behalve in een limitatief aantal uitzonderingssituaties
wordt over alle wetsvoorstellen een consultatie georganiseerd. Zowel deelnemers als
organisatoren zien het instrument internetconsultatie als waardevol, ondanks de onduide-
lijkheid over de specifieke impact op onnodige regeldruk die wordt gerealiseerd.1893 Net
als de advisering door het ATR en de voorkeur voor zelfregulering, is ook de internetcon-
sultatie een blijvend onderdeel van de aanpak van onnodige regeldruk.

Er is een aantal vaste onderdelen te ontdekken in de programma’s in de afgelopen decennia.
Zo is er beleid gericht op het verbeteren van regelgeving. Ook hierbij is een verschuiving
zichtbaar. Sinds de nota ‘Zicht op Wetgeving’ heeft kwaliteitsbeleid onderdeel uitgemaakt
van het wetgevingsproces. Er wordt een aantal toetsen uitgevoerd tijdens het wetgevings-
proces, die zijn samengevoegd in het IAK. In de nota’s over invoering van het IAK wordt
opgemerkt dat regeldruk belangrijk is, maar dat dit zeker niet de enige kwaliteitseis is
waaraan wetgeving moet voldoen.1894 In de regeldrukparagraaf van de memorie of nota
van toelichting wordt weergegeven wat de gevolgen zijn van de regelgeving voor de regel-
druk.1895 Een ander onderdeel betreft de groeiende rol van digitalisering. De invloed van
digitalisering is vooralsnog geconcentreerd op de uitvoering van regelgeving. De verschui-
ving bestaat eruit dat er bij de totstandkoming van regelgeving steedsmeer rekeningwordt
gehouden met digitalisering, onder meer onder invloed van de toenemende digitalisering
in de maatschappij en de toenemende digitale dienstverlening van de overheid. Verder is
ook voorlichting een vast onderdeel van de programma’s. Daarbij is een groeiende rol van
kennis uit de gedragswetenschappen te zien. De toevoeging van de doenvermogentoets
aan het IAK is daarvan een voorbeeld.

5.9.4 Accenten in de aanpak door OCW

In deze paragraaf zal aandachtworden besteed aan demaatregelen dieOCWheeft genomen
om administratieve lasten en onnodige regeldruk te verminderen. Het beleid van OCW
in de jaren ’80 richtte zich voornamelijk op de hervorming van het onderwijssysteem en
niet zozeer op het verminderen en vereenvoudigen van de onderwijsregelgeving. Zoals al

1893 Broek e.a. 2016.
1894 Kamerstukken II 2009/10, 31 731, nr. 6, p. 2.
1895 Zie 2.2.4.
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eerder werd opgemerkt zag de Commissie Geelhoed in deze stelselherziening een moge-
lijkheid voor het vereenvoudigen van de gedetailleerde onderwijsregelgeving.

Tijdens de ‘MDW-programma’s’ werden in toenemende mate departementale projecten
opgezet. Zo was er in de tweede tranche van MDW-I een project specifiek gericht op het
hoger onderwijs, waarin voornamelijk werd gekeken naar het verschil tussen bekostigde
en aangewezen instellingen.1896 Daarnaast voerde de overheid tijdens het ‘Schevenings
Beraad’ overleg met de onderwijskoepelorganisaties over het terugtreden van de overheid,
waarvoor deregulering als geschikt instrument werd gezien, naast het vergroten van
autonomie van scholen.De specifieke aard van het onderwijs zorgde ervoor datmarktwer-
king in het onderwijs voornamelijk zichtbaarwerd in de bevordering van schaalvergroting
en de invoering van lumpsum bekostiging.

In het programma ‘AndereOverheid’werdmeer ingezet op het verminderen van adminis-
tratieve lasten. OCW was een departement dat hierin sneller en verder ging dan de doel-
stelling. In die periode vond ook het project plaats dat uiteindelijk ‘initiatiefrijke scholen’
ging heten. Dit project beoogde de autonomie van scholen te vergroten door scholen zelf
te laten aangeven welke regelgeving voor hen belemmerend werkte in de zin dat zij niet
het door hen beoogde maatwerk konden leveren.1897 Binnen het programma ‘Bruikbare
Rechtsorde’, dat als doel de vermindering van regeldruk had, richtte OCW zich in het
project ‘OCW Verandert’ op flexibilisering en inkrimping van het departement.1898 De
beoogde resultatenwarenminder gedetailleerde regelgeving,meer autonomie voor scholen
en minder toezicht door de Inspectie.

Waar het rijksbrede beleid zich vervolgens richtte op het vergroten van vertrouwen in
regelgeving, gingOCWverdermet de vermindering van regeldruk. Het programma ‘Goed
Geregeld’ zette in op een verdere vermindering van regeldruk door maatwerkaanpak.
OCW ging in overleg met professionals uit de diverse onderwijssectoren en kwam tot de
‘Regeldrukagenda 2014-2017’, wat gezien zou kunnen worden als een voorbeeld van zulke
maatwerkaanpak.Door de tegenvallende bekendheid van professionalsmet de uiteindelijke
agenda kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de effectiviteit van deze maatwerkaan-
pak.1899 De maatwerkaanpak wordt voortgezet in het programma ‘Merkbaar betere regel-
geving en dienstverlening’, waarvan OCW geen apart departementaal programma heeft.
Dit kan verklaard worden door de nadruk die in het rijksbrede programma op het

1896 Kamerstukken II 1995/96, 24 036, nr. 19.
1897 Blesgraaf &Huisman,NTOR 2020/1, p. 6-7, Stb. 2015, 443, p. 5. Zie over het ‘Experiment Regelluwe scholen’

5.7.4 en 5.8.5.
1898 Kamerstukken II 2007/08, 31 444-VIII, nr. 1.
1899 De Weerd & Van Bergen 2017.
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bedrijfsleven wordt gelegd.1900 In de huidige maatwerkaanpak van OCW worden experi-
menten en pilots ingezet om uit te proberen welke aanpak op een bepaald thema succesvol
is. Als voorbeeld daarvan is het ‘Experiment Regelluwe scholen’ besproken. Daarnaast
worden verschillende akkoorden gesloten om een bepaald thema aan pakken, zoals de
extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de aanpak van werkdruk en van het
lerarentekort.1901

5.9.5 Welk beeld volgt uit de verschillende evaluaties?

Swanborn legt uit dat wereldwijd pas vanaf de jaren ’90 meer aandacht voor beleidsevalu-
atie kwam en in Nederland pas begin van de 21ste eeuw. Met die kennis is het logisch dat
pas vanaf het einde van het tweede ‘MDW-programma’meer evaluerende elementen terug
zijn te vinden in de voortgangsnotities.1902 Bij een – al dan niet impliciete – evaluatie van
beleid wordt gekeken naar de doelstelling, uitvoering en effecten. Dit kan zowel vooraf,
tijdens als na het afsluiten van een beleidsprogramma plaatsvinden.1903

Uit de voortgangsnotities van de beide ‘MDW-programma’s’ volgt dat de projectmatige
aanpak succesvol was. In de evaluatie door deOECD in 1999wordt gesteld dat voortuitgang
is geboekt met de bevordering van marktwerking. Aandachtspunt is het vergroten van de
omvang en snelheid vanhet programma, omervoor te zorgendat het programmavoldoende
effect heeft.1904 In de kabinetsreactie wordtmet deze kritiek ingestemd enwordt uiteengezet
hoe de aanbevelingen voor een versnelling en verbreding van het programma opgevolgd
zullen worden.1905

Uit de voortgangsnotities van de programma’s ‘AndereOverheid’ en ‘BruikbareRechtsorde’
volgt dat deze programma’s redelijk effectief zijn in de kwantitatieve vermindering van de
administratieve lasten. Ook regeldruk wordt kwantitatief gezien verminderd, hoewel deze
vermindering niet gelijkloopt met de ervaren regeldruk. Burgers en professionals worden
in toenemende mate bij deze verminderingsdoelstellingen betrokken door voorlichting,
overleg en de ingevoerde internetconsultaties. Zoals al eerder werd opgemerkt ten aanzien
van de maatregelen door OCW, is het de vraag of deze acties voldoende bekendheid
genereren of slechts een beperkt deel van de samenleving bereiken. Uit de evaluatie van

1900 Zie 5.8.1.
1901 Zie 5.8.3.
1902 Swanborn 2007, p. 25-27.
1903 Swanborn 2007, p. 23-24; Veerman, De Kok & Clement 2012, p. 260.
1904 OECD 1999, p. 35-37.
1905 Kamerstukken II 1999/00, 24 036, nr. 141, p. 2-11.
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de pilot met internetconsultaties blijkt bijvoorbeeld dat de bekendheid van de internetcon-
sultaties zich beperkt tot een klein deel van de samenleving.1906

Het kabinet heeft het programma ‘Goed Geregeld’ zelf geëvalueerd.1907 Uit die evaluatie
volgt een positief beeld over de doelstelling van het verminderen van onnodige regeldruk.
Deze doelstelling is behaald, maar de kwantitatieve vermindering is voor ondernemers
nog onvoldoende merkbaar. De oplossing ziet het kabinet in het nog centraler stellen van
burgers, ondernemers en professionals door de maatwerkaanpak voort te zetten en hen
daar zoveel mogelijk bij te betrekken. De maatwerkaanpak in de aangewezen regeldichte
sectoren laat volgens het kabinet positieve resultaten zien. Een voorbeeld is de oprichting
van het ‘Chemieloket’ waar ondernemers terecht kunnen met vragen over regelgeving,
innovatie en regeldruk. Het loket is in december 2015 opgericht en heeft sindsdien 17 van
de 39 vragen op kunnen lossen.1908 Naast de maatwerkaanpak wordt verder ingezet op het
verbeteren van digitale dienstverlening. Uit de evaluaties van Actal volgt dat het in de zes
jaar sinds het eerste tijdelijke adviescollege in 2011 niet is gelukt om in de departementen
aandacht voor de vermindering van administratieve lasten te verinnerlijken. Advisering
door een onafhankelijk adviescollege blijkt belangrijk voor het vasthouden van voldoende
aandacht voor vermindering van regeldruk. Desondanks wordt met het ATR opnieuw een
tijdelijk adviescollege opgericht. De vraag of er een permanente wettelijke basis moet
worden gecreëerd, wordt overgelaten aan een nieuw kabinet.1909

Ook de voortgang van het programma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’
is jaarlijks door het kabinet geëvalueerd.1910 Uit die evaluaties komt naar voren dat de
grotere nadruk op een maatwerkaanpak ervoor heeft gezorgd dat specifieke knelpunten
voor ondernemers zijn aangepakt. Na het eerdere loslaten van de kwantitatieve doelstelling
voor de vermindering van regeldruk wordt een jaarlijks meetmoment geïntroduceerd
waarop kwalitatief wordt onderzocht of de maatregelen tot het gewenste effect hebben
geleid. Tijdens datmeetmoment gaat het er niet omof door ondernemersminder regeldruk
wordt ervaren,maarwordt in kaart gebrachtwelke regelgeving regeldruk voor ondernemers
oplevert en waar die regeldruk door wordt veroorzaakt.1911 Uit de evaluaties komt verder
naar voren dat de departementale actieprogramma’s positieve resultaten laten zien. De
maatwerkaanpak wordt daarom voortgezet. Tot slot wordt aangekondigd dat op basis van
de uitkomsten van de evaluatie van het ATR wordt besloten of het ATR wordt voortgezet.

1906 Broek e.a. 2016.
1907 Kamerstukken II 2016/17, 29 515, nr. 415, p. 5.
1908 Kamerstukken II 2016/17, 29 515, nr. 415, p. 17-18.
1909 Stcrt. 2017, 29814, p. 4.
1910 Zie 5.8.2.
1911 Kamerstukken II 2020/21, 29 515, nr. 451, p. 2-3.
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Opgemerkt wordt dat bij voortzetting een nieuw mandaat nodig is, waarover de beslissing
opnieuw aan een nieuw kabinet wordt gelaten.1912

5.9.6 Besluit

In dit hoofdstuk is het beleid van de Rijksoverheid, en specifiek van OCW, besproken dat
is gericht op de aanpak van het probleem van onnodige regeldruk. In de laatste paragraaf
zijn een aantal ontwikkelingen in dat beleid gesignaleerd. Een bredere maatschappelijke
ontwikkeling daarbij is de veranderende rol van de overheid, waarbij meer onderwerpen
(deels) bij de maatschappij worden gelaten door bijvoorbeeld aan te sluiten bij het zelfre-
gulerend vermogen van maatschappelijke sectoren. In semi-publieke sectoren zoals het
onderwijs speelt daarbij de roep om publieke verantwoording. Die roep creëert druk om
de sector te reguleren en toezicht op de uitvoering te houden. De overheid moet in het
onderwijs dan ook een balans zoeken tussen het bieden van ruimte en het bieden van
voldoende duidelijkheid. In die balans zou ruimte gemaakt moeten worden voor het risico
op het ontstaan van onnodige regeldruk.

Het beleid en de regelgeving die voortvloeit uit die zoektocht naar een balans draagt bij
aan het ontstaan van onnodige regeldruk. Zowel in het algemeen als specifiek voor het
onderwijs werd de insteek van het beleid steeds minder uitsluitend kwantitatief van aard,
waardoor er ruimte ontstond voor een kwalitatieve insteek. Die ruimte is zichtbaar in het
oogmerk, maar ook in de keuze van het instrument dat wordt ingezet. Het ging niet langer
vooral om verschillendewetgevingsinstrumenten,maar steedsmeer om alternatieven voor
regelgeving zoals voorlichting of nudging en boosting.1913 De nadruk lag niet langer vooral
op het verminderen van het aantal regels, maar in plaats daarvan op het realiseren van een
merkbare vermindering van onnodige regeldruk bijmaatschappelijke actoren zoals burgers,
bedrijven en professionals. Daarbij wordt in toenemende mate aandacht besteed aan fac-
toren van regeldruk die te maken hebben met de context en de persoon die de regel moet
naleven.Desondanks blijft het accent in het regeldrukbeleid liggen op factoren van regeldruk
die met de wetgeving zelf te maken hebben.

In dit hoofdstuk stond de aanpak van (onnodige) regeldruk in het onderwijs centraal. In
het volgende hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt met de aanpak van regeldruk in
de zorg, met als doel het inventariseren van best practices die in het regeldrukbeleid in het
onderwijs toegepast kunnen worden.

1912 Kamerstukken II 2019/20, 29 515, nr. 446, b1, p. 2.
1913 Zie 4.6 en 4.7.
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In het vorige hoofdstuk is de aanpak van regeldruk in het onderwijs geanalyseerd. Het
onderwijs is niet de enige semi-publieke sector waaruit aanhoudende klachten over de
hoeveelheid regeldruk klinken. Zo constateerde de Sociaal-Economische Raad inmei 2021
nog dat toenemende regeldruk een van de actuele problemen in de zorgsector is.1914 Net
als voor docenten, is regeldruk voor professionals in de zorg een aanhoudend maatschap-
pelijk en politiek probleem, zoals blijkt uit krantenkoppen als ‘Waarom regeldruk de zorg
blijft teisteren?’, ‘Waarom “ontregelen” in zorg en onderwijs steeds mislukt’ en ‘Genoeg
gevinkt’.1915 Ook zorgprofessionals hebben dit probleem in de afgelopen jaren met diverse
acties onder de aandacht van de verantwoordelijke politici gebracht. Zo vonden er diverse
stakingen plaats en ‘spijkerden’ huisartsen ’s nachts een manifest op het gebouw van het
Ministerie vanVolksgezondheid,Welzijn en Sport (hierna: VWS).1916 Naar aanleiding van
deze acties werd in 2018 – opnieuw – een beleidsprogramma opgestart door VWS, getiteld
‘(Ont)Regel de Zorg’.1917 Het programma is voortgekomen uit een bottom-up initiatief van
huisartsen en is gericht op het verminderen van de hoeveelheid administratieve handelingen
die zorgverleners moeten verrichten, of met andere woorden: op het waar mogelijk ontre-
gelen van de zorg. Tegelijkertijdwordt in het programma erkenddat sommige verrichtingen
nodig zijn om de zorg te regelen. Deze inzichten worden gecombineerd in het pro-
gramma.1918 In 2019 publiceerde het CBS de resultaten van het periodieke onderzoekspro-
gramma ‘Arbeidsmarkt Zorg enWelzijn’. Uit dat onderzoek bleek dat dewerkdruk volgens
een grote meerderheid van deelnemende werknemers en werkgevers in de zorg was toege-
nomen, wat volgens de respondenten ondermeer kwamdoor regeldruk en administratieve
lasten.1919

1914 SER 2021.
1915 Van der Geest, de Volkskrant 30 september 2019, NOS 28 november 2019, De Winter, De Groene Amster-

dammer 17 april 2019, Oosterom, Trouw 16 oktober 2017.
1916 VanTongerloo,DeCorrespondent 9 juli 2019,NOS 21 januari 2017, VanAmstel,Metro 3 juni 2015, Kreulen,

Trouw 2 juni 2015, Actiecomité Het Roer Moet Om 2015.
1917 Kamerstukken II 2017/18, 29 515, nr. 424, b1.
1918 Zie verder 6.3.6.
1919 CBS 2019.
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Net als het onderwijs is de zorg een semi-publieke sector waarin de Rijksoverheid beleid
voert dat specifiek gericht is op het verminderen van regeldruk.1920 Schrijven over ‘de zorg’
is net als schrijven over ‘het onderwijs’ een versimpeling van de werkelijkheid, omdat voor
beide sectoren geldt dat ze bestaan uit verschillende deelsectoren en uit een verzameling
van maatschappelijke actoren die op verschillende manieren bij hun deelsector betrokken
zijn. Deze variatie zorgt voor een verschil in de soort en hoeveelheid wet- en regelgeving
waarmee betrokken actoren te maken hebben en tevens voor een verschil in de regeldruk
die wordt ervaren. Voor de vergelijking die in dit hoofdstuk aan de orde is, wordt volstaan
met een globale beschrijving van de zorgsector, de relevante wetgeving en de betrokken
actoren.De term ‘de zorg’ zal worden gebruikt omnaar de zorgsector als geheel te verwijzen.
Het gaat hier om een schets van de sectorspecifieke aanpak van regeldruk en niet om een
dieptestudie van de sector. De sectorbrede aanpak zal worden geïllustreerd aan de hand
van voorbeelden uit diverse zorgsectoren.

In dit hoofdstuk wordt een vergelijking tussen de zorg en het onderwijs gemaakt. Zoals in
hoofdstuk 1 is beschreven gaat het om een vergelijking waarbij is gekozen voor een func-
tionele insteek.1921 Het doel van de vergelijking is om te inventariseren welke best practices
de aanpak van regeldruk in de zorg kan opleveren voor het onderwijs. Er wordt zowel
gezocht naar positieve als negatieve ervaringen in de zorg, die de aanpak van regeldruk
zou kunnen ondersteunen. Voor een beschrijving van de onderwijssector en de daar
gehanteerde aanpak van regeldrukwordt verwezen naar hoofdstuk 1 en 5. In dit hoofdstuk
zal een beeld worden geschetst van de zorgsector, de betrokken actoren en de maatregelen
die zijn genomen om regeldruk aan te pakken.1922 In de volgende paragraaf zal eerst globaal
worden beschreven hoe de zorgsector in Nederland is gereguleerd en welke actoren er
onderdeel van uitmaken, zodat de lezer een globaal beeld van de sector krijgt. Voorts wordt
besproken hoe regeldruk in de zorg een maatschappelijk en politiek probleem is. Daarna
zal worden uitgewerkt hoe regeldruk in de zorg wordt aangepakt, waarbij de nadruk ligt
op de recente aanpak. Daarvoor is gekozen omdat de nadruk aan het begin van de onder-
zochte periode meer lag op het bevorderen van marktwerking dan op het verminderen
van regeldruk. Vanaf 2008 kwam er meer aandacht voor het verminderen van regeldruk,
waardoor deze programma’s relevanter zijn voor de vergelijking in dit onderzoek. Op de
beschrijving van de programma’s volgt de vergelijking van de aanpak van de regeldruk in
de zorg met die in het onderwijs. In deze vergelijking worden eerst de overeenkomsten en
vervolgens de verschillen beschreven. Tot slotwordt geanalyseerd of en zo ja, welke positieve

1920 Zie 1.1.
1921 Zie 1.4.3 over de verantwoording van de methodologie.
1922 Zie voor de zorg 6.2 en 6.3.

404

6IKIPHVYO MR LIX SRHIV[MNW



en negatieve handvatten de aanpak in de zorg kan bieden voor de aanpak van regeldruk
in het onderwijs.

��� 6IKYPIVMRK IR SVKERMWEXMI ZER HI ^SVK MR 2IHIVPERH

6.2.1 Grondslag voor het zorgsysteem

De grondslag voor de verantwoordelijkheid van de overheid voor de zorg is gelegen in
artikel 22 van de Grondwet, dat een inspanningsverplichting voor de overheid bevat om
de gezondheid van burgers te bevorderen. Een internationale grondslag is te vinden in het
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR). In
artikel 12.1 van dit verdrag is het recht op gezondheid opgenomen, wat inhoudt dat staten
die partij zijn ervoor moeten zorgen dat de gezondheidszorg beschikbaar, toegankelijk,
aanvaardbaar en van goede kwaliteit is. Deze verantwoordelijkheid is door deNederlandse
overheid ingevuld door het reguleren van het zorgsysteem. De zorg die in dit systeem
wordt geleverd bestaat uit een combinatie van preventie en zorg. Iedere Nederlander is
voor de noodzakelijke basiszorg verplicht verzekerd via een zogeheten basisverzekering
op basis van de Zorgverzekeringswet. VWS stelt de inhoud van de basisverzekering vast
na advisering door deGezondheidsraad, de onafhankelijke enwetenschappelijke adviesraad
op het gebied van volksgezondheid en gezondheidszorg.1923 Burgers kunnen zich hiernaast
op vrijwillige basis aanvullend verzekeren voor zorg die buiten de basisverzekering valt,
zoals extra fysiotherapie of tandzorg.1924

6.2.2 Organisatie van de zorg

De verantwoordelijkheid van de overheid voor sectoren, en specifiek voor het onderwijs
en de zorg, wordt aangeduid met de term systeemverantwoordelijkheid.1925 De rol van
VWSbij de borging van het publieke belang van een goed functionerend gezondheidsstelsel
kan worden beschreven zoals Van der Grinten en Vos dat doen:

‘Deoverheidsverantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg richt zich specifiek
op drie clusters van publieke belangen: de kwaliteit, de toegankelijkheid en de

1923 Artikel 21 t/m 27 van de Gezondheidswet (Stb. 2021, 135), ‘Over ons’, Gezondheidsraad 30 juli 2021,
gezondheidsraad.nl.

1924 ‘Wat is een aanvullende zorgverzekering?’, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 30 juli 2021,
rijksoverheid.nl.

1925 Raad voor Volksgezondheid & Samenleving 2016, p. 9-10.
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doelmatigheid van de zorg. Deze belangen zijn een afgeleide van de eerderge-
noemde volksgezondheidsopdracht die de Grondwet aan de overheid stelt.’1926

De overheid voert deze verantwoordelijkheid uit door verschillende wetten die de Neder-
landse zorg regelen. Na diverse hervormingen, waaronder de opvolging van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna: AWBZ) door deWet langdurige zorg in 2015, bestaan
er vijf zogeheten stelselwetten in de zorg uit: de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige
zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet publieke gezond-
heid.1927 Deze sectorwetten zijn allen gericht op één sector van de gezondheidszorg, waarbij
veelal een eigen financier en geldstroom horen.1928 Daarnaast zijn nog tal van algemene
publieke en privatewetten, zoals deAlgemenewet bestuursrecht en het BurgerlijkWetboek,
van toepassing.1929

Samen reguleert deze wet- en regelgeving de zorgmarkt, een door de overheid gereguleerde
markt waarop drie partijen een hoofdrol hebben: burgers, zorgaanbieders en zorginko-
pers.1930 Burgers zijn verzekerd tegen zorgkosten, vragen zorg en ontvangen zorg.1931 Als
burgers deelnemen aan een belangenorganisatie gaat het veelal om een patiëntenvereniging.
De zorgaanbieders bestaan uit professionele zorgverleners en vrijwilligers, die zijn verenigd
in brancheorganisaties, vakbonden, beroepsverenigingen, beroepskoepels enwetenschap-
pelijke verenigingen. De zorginkopers bestaan uit zorgverzekeraars, zorgkantoren en
gemeenten. Twee betrokken brancheverenigingen zijn Zorgverzekeraars Nederland en de
VerenigingNederlandseGemeenten.1932 Andere betrokken spelers naast deze hoofdrolspe-
lers zijn diverse overheidsinstanties, uitvoerende instanties, adviesorganen en kennisorga-
nisaties. Deze organisaties houden zich bezig met de organisatie van het zorgsysteem, het
bieden van zorg, het ondersteunen van de zorgverleners en het ontwikkelen van kennis.
Het gaat dan bijvoorbeeld om het Centraal Administratie Kantoor dat verantwoordelijk
is voor financiële regelingen in de zorg of de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
die VWS adviseert op het gebied van de volksgezondheid.1933 In de zorg zijn meerdere
zelfstandige bestuursorganen actief die toezicht houden op een bepaald thema, zoals de
Nederlandse Zorgautoriteit (hierna ‘NZA’), de Autoriteit Consument en Markt (hierna
‘ACM’) en de Autoriteit Financiële Markten (hierna ‘AFM’).1934 De toezichthouder die let

1926 Van der Grinten & Vos 2004, p. 134.
1927 Wessels e.a. 2018, p. 77-103.
1928 Wessels e.a. 2018, p. 127-141.
1929 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016, p. 3-5, Wessels e.a. 2018, p. 63-74.
1930 Boot 2018, p. 56-129.
1931 Artikel 2 Zorgverzekeringswet (Stb. 2020, 554).
1932 Wessels e.a. 2018, p. 43-60.
1933 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016, p. 9-11, Wessels e.a. 2018, p. 57-60.
1934 ‘Zelfstandige bestuursorganen’, almanak.overheid.nl 30 juli 2021.
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op de kwaliteit van de geleverde zorg is de Inspectie voorGezondheidszorg en Jeugd (hierna
‘IGJ’).1935 Dit gebeurt op basis van eenmeerjarenbeleidsplan, waarvan de uitwerking jaarlijks
in eenwerkplanwordt neergelegd.Het actuelemeerjarenbeleidsplan geldt voor de periode
van 2020-2023 en is uitgewerkt in het meest recente werkplan het ‘IGJ Werkplan 2021’.1936

6.2.3 Klachten over overregulering en regeldruk in de zorg

In de afgelopen decennia is de Nederlandse gezondheidszorg uitgegroeid tot een complex
stelsel waarin verschillende sectoren worden onderscheiden.1937 Dat de gezondheidszorg
doormiddel van complexewetgevingwordt geregeld, concludeerde deCommissieGeelhoed
al in 1983, toen zij in het tussenbericht de wetgeving inzake gezondheidszorg selecteerde
als een van de onderwerpen die zij nader zou bestuderen.1938 Volgens de commissie heerste
in de zorg, net als in het onderwijs, ‘een sterk autonoom ontwikkelde wetgevingscultuur
rond een bijzonder onderwerp van overheidszorg’.1939 Deze constatering is sindsdien door
diverse andere auteurs gedeeld.1940 Zo beschrijft Varkevisser in zijn oratie dat er in de zorg
sprake is van een combinatie van particuliere initiatieven en overheidsregulering, die in
toenemende mate leidde tot problemen zoals bureaucratie en toenemende wachtlijsten.1941

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving stelt dat de gezondheidszorg steeds
complexer wordt.1942 Hetzelfde wordt geconstateerd door Bal, Wegelaar en Wallenburg,
die tevens een groei van het aantal regels, voorschriften en indicatoren zien.1943 Meurs
beschrijft een groot aantal voorbeelden van regeldruk waarover in de zorgsector wordt
geklaagd, zoals de jaarlijkse controles, uitgebreide protocollen en richtlijnen en het systeem
van verwijzingen. Ze betoogt dat de oplossing voor het probleem regeldruk niet zit in het
aantal regels, maar in ‘passende regels’. Daarmee bedoelt ze dat regels goed moeten passen
in de concrete werksituatie waarin ze worden toegepast, waarbij het in de zorg gaat om
het verbeteren of waarborgen van de kwaliteit van de geleverde zorg.1944

1935 Besluit taakuitoefening IGJ van 22 augustus 2017, Stcrt. 2017, 53588, laatstelijk gewijzigd bij besluit van
29 juni 2018 (Stcrt. 2018, 37242).

1936 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 2020, Kamerstukken II 2020/21, 34 477, nr. 76, b1.
1937 De NZA onderscheidt op haar website de farmaceutische zorg, geboortezorg, geestelijke gezondheidszorg

en forensische zorg, huisartsenzorg, kortdurende zorg, langdurige zorg, medisch-specialistische zorg,
mondzorg, paramedische zorg, wijkverpleging en zorgverzekeraars (‘zorgsectoren’, 30 juli 2021, nza.nl).

1938 Zie 5.2.3.
1939 Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 3, p. 59.
1940 Varkevisser, TPE Digitaal 2019 (13) 3, p. 59-60, Wessels e.a. 2018, Van der Ven 2015.
1941 Varkevisser 2019, p. 11.
1942 Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 2019, p. 9-10.
1943 Bal, Weggelaar & Wallenburg 2018, p. 4-7.
1944 Meurs 2014.
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De aanhoudende klachten over regeldruk in de zorg zien duidelijk op externe en interne
regeldruk.1945 Opvallend is de omvang en de zichtbaarheid van het probleem van interne
regeldruk in de maatschappelijke discussie, bijvoorbeeld in diverse krantenartikelen.1946

Een ander voorbeeld is een advies van Actal uit 2012 over de grote hoeveelheid adminis-
tratieve handelingen die door verpleegkundigen in het ziekenhuis moeten worden uitge-
voerd.1947 In het advies schrijft Actal over de rapportages, coördinatie van taken en het
afleggen van verantwoording die verpleegkundigen moeten uitvoeren. Over de oorzaak
van die administratieve taken schrijft Actal:

‘De externe oorzaken zijn voor een deel toe te schrijven aanwet- en regelgeving,
vooral de wetgeving om de kwaliteit van zorg te verantwoorden. Verpleegkun-
digen vinden deze verantwoording van wettelijke kwaliteitseisen niet per se
onnodig of overbodig. Zij constateren echter dat bij het vragen omverantwoor-
ding een wisselwerking optreedt tussen interne en externe informatievragers.
Allerlei partijen van buiten het ziekenhuis, zoals verzekeraars of de inspectie,
tonen een flinke informatiehonger. De interne ziekenhuisorganisatie reageert
daarop door allerlei informatieverplichtingen op te leggen.Wet- en regelgeving
verandert in combinatie met de informatiebehoefte van de buitenwereld op
weg naar dewerkvloer in omvangrijke (extra) registratie- en verantwoordings-
eisen.’1948

Dat er veel aandacht wordt besteed aan interne regeldruk, doet niet af aan het feit dat beide
typen regeldruk in de zorg een rol spelen. Bij externe regeldruk gaat het over regelgeving
van VWS. Een recent voorbeeld van een wet die bijdroeg aan externe regeldruk is de Wet
zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.1949 Na de
invoering bleek dat de wet leidde tot een behoorlijke toename van de hoeveelheid adminis-
tratieve handelingen, tot dubbele handelingen en tot problemen met de uitvoerbaarheid.
De klachten uit de praktijk leiden tot een parlementaire discussie over de toegenomen
administratieve lasten. De wet is vervolgens aangepast en er is tevens gekozen voor een
overgangsjaar zodat de uitvoering kon worden voorbereid.1950 Ondanks de wijzigingen die
tot doel hadden regeldruk te beperken, bleven er ook na dewijziging klachten over regeldruk

1945 Zie 2.2.13.
1946 De Vries, NOS 8 juni 2020, NOS 28 november 2019, Van der Geest, de Volkskrant 30 september 2019, De

Winter, De Groene Amsterdammer 17 april 2019, de Voogt, NRC Handelsblad 25 oktober 2017, Oosterom,
Trouw 16 oktober 2017, van Steenbergen, NRC Handelsblad 26 augustus 2017, NOS 28 januari 2014, NOS
25 januari 2014.

1947 Actal 2012b, Buiks & Kanenburg 2012.
1948 Actal 2012b, p. 3.
1949 Stb. 2018, 36.
1950 Stb. 2020,129, Stb. 2019,437.
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bestaan.1951 In een rapport over de uitvoering van dewet constateert de IGJ ‘een verhoogde
en onnodige administratieve lastendruk’ bij zorgaanbieders die met de wet te maken heb-
ben.1952

Naast zulke externe regeldruk is er in de zorg duidelijk sprake van interne regeldruk. Een
pregnant voorbeeld is de zogeheten ‘vijfminutenregistratie’, waarbij zorgverleners in onder
meer de wijkverpleging de tijd (moeten) bijhouden die ze aan een bepaalde handeling
hebben besteed.1953 In haar oratie beschrijft Bussemaker, voormalig Staatssecretaris van
VWS, dat deze registratie bleef bestaan ondanks dat deze op meerdere momenten werd
afgeschaft:

‘Een van de meest bizarre voorbeelden van sturingsdwang is de gehate vijf-
minuten registratie in de thuiszorg. In 2009 schafte ik als staatssecretaris de
vijf-minuten registratie in de thuiszorg af. Althans, dat dacht ik. Dat kon alleen
niet per direct, omdat dat op bezwaren van de cliëntenorganisaties stuitte; de
registratie werd namelijk gebruikt om de eigen bijdrage te berekenen. En ook
de afrekening tussen zorgaanbieders en verzekeraars moest aangepast worden.
Ik kondigde aan dat te gaan regelen, en riep partijen op in de tussentijd de al
bestaande goede voorbeelden, zoals met elektronische registratie, te volgen.
(…) Mijn opvolgster Marlies Veldhuijzen van Zanten kondigde een meldpunt
minutenregistratie aan dat duidelijk moest maken waarom aanbieders nog
steeds vroegen minuten te registreren. Ondertussen liet het alternatieve finan-
cieringsmodel door onenigheid tussen aanbieders, NZA en zorgverzekeraars
op zich wachten. Martin van Rijn kondigde in 2016 een plan aan om de admi-
nistratieve last in de wijkverpleging te verminderen, waaronder … het gebruik
van de vijf-minuten registratie. De NZA moest nog wel een andere bekostiging
bedenken. En zo kon het gebeuren dat de nieuwe minister, Hugo de Jonge, in
februari 2018 trots aankondigde dat hij… ja, juist, de vijf-minuten registratie
ging afschaffen…. Zover is het nog niet; er is een convenant gemaakt waarin
betrokken partijen, waaronder de NZA, de zorgverzekeraars en de aanbieders
beloven dat de registratie dit jaar verdwijnt.’1954

Dit voorbeeld illustreert de moeizame verhouding tussen externe en interne regeldruk.
De externe verplichting tot het bijhouden van een tijdregistratie is afgeschaft, terwijl de

1951 Van Opijnen, Skipr 12 maart 2020, Erends, Algemeen Dagblad 11 januari 2020.
1952 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 2020, p. 3.
1953 Herderscheê, de Volkskrant 28 november 2019, De Winter, De Groene Amsterdammer 17 april 2019.
1954 Bussemaker 2019, p. 10.
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interne regels nog gehandhaafd bleven. Sinds de laatste aankondiging uit februari 2018
zijn stappen gezet omde registratie aan te pakken. In november 2020meldde de toenmalige
Minister van VWS, De Jonge, dat er op dit punt vooruitgang wordt geboekt.1955 Een toene-
mend aantal zorgorganisaties werkt met een geautomatiseerde of alternatieve wijze van
registreren, waarbij er wordt uitgegaan van het zorgplan en alleen afwijking hiervan wordt
geregistreerd. In de brief verwees hij naar de merkbaarheidsscan van eind 2019, een
instrument waarin zorgverleners aan de hand van een vragenlijst worden gevraagd naar
hun ervaring met regeldruk.1956 Daaruit komt naar voren dat ruim een kwart van de wijk-
verpleegkundigen nog een handmatige registratie per vijf minuten bijhoudt.1957 Oftewel:
de registratie is in de praktijk nog steeds niet (volledig) afgeschaft. Deze voorbeelden laten
zien dat zowel externe als interne regeldruk een rol speelt in de zorg. In de volgende
paragraaf wordt de aanpak van regeldruk in de zorg besproken.

��� %ERTEO ZER VIKIPHVYO MR HI ^SVK

In onder meer hoofdstuk 2 kwam al aan de orde dat het fenomeen regeldruk een maat-
schappelijk probleem is dat zich niet beperkt tot een specifieke sector. Er zijn zowel rijks-
breed als per departement opvolgende programma’s gestart om eerst de administratieve
lasten en later de (ervaren) regeldruk te verminderen. In hoofdstuk 5 is de door OCW
gehanteerde aanpak al uitgebreid besproken, waarbij tevens de rijksbrede programma’s
aan de orde kwamen. In hoofdstuk 5 werd steeds aan de hand van een tijdlijn getoond
welke programma’s er in een bepaalde periode speelde. Op die beschrijving wordt in deze
paragraaf voortgebouwd. Hier wordt dezelfde (chronologische) opbouw gevolgd, maar
zal de nadruk worden gelegd op de door VWS gekozen uitvoering van die programma’s.
Daarbij gaat het vooral om de programma’s die zijn gericht op een van de beleidsterreinen
van VWS, namelijk de zorgsector.1958 In de aanpak van regeldruk zijn er deels overkoepe-
lende programma’s voor de hele zorgsector geweest, met tegelijkertijd projecten waarmee
regeldruk in specifieke deelsectoren is aangepakt. In deze paragraaf zullen die overkoepelend
programma’s steeds centraal staan en zullen de projecten in de (deel)sectoren daarbij als
illustratie worden genoemd.

1955 Kamerstukken II 2020/21, 23235 en 29 515, nr. 215.
1956 Zie over de merkbaarheidsscan 6.3.5.
1957 Ruim 60 procent gebruikt de alternatieve registratie en 10 procent een automatische vorm van registratie.
1958 Dat betekent dat de aanpak van regeldruk in de twee andere sectoren (Welzijn en Sport), hier buiten

beschouwing blijft.
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6.3.1 Deregulering (1980-1994)

Zoals in hoofdstuk 5 is besproken, zijn in Nederland vanaf de jaren ’80 de ‘Grote Operaties’
uitgevoerd. In een van die operaties stond deregulering centraal.1959 De noodzaak tot
deregulering werd in toenemende mate gevoeld door de gevolgen van de steeds verder
groeiende verzorgingsstaat. Deze gevolgen bestonden ondermeer uit een verder toenemend
en gecompliceerder wordend regelbestand en daaruit volgende problemen met de
bemensing en kosten van handhaving en onderhoud van deze regels.1960 Van der Voet
bespreekt specifiek voor de zorg dat de noodzaak van deregulering werd veroorzaakt door
de organisatie van het zorgstelsel. In de toenmalige organisatie van het zorgstelsel was het
land verdeeld in zorgregio’s en werden de voorzieningen naar zorgfunctie gegroepeerd.
Dit stelsel werd door VWS centraal aangestuurd met regelgeving. De nadelen van dit
geplande zorgstelsel bleken te bestaan uit gedetailleerde regelgeving, uitgebreide bureau-
cratie en hoge kosten. De Commissie Dekker adviseerde eind jaren ’80 over deregulering
van de zorg. Volgens deze commissiemoest bestaandewet- en regelgevingworden vereen-
voudigd. De rol van VWS moest veranderen van het bieden van centrale sturing naar het
scheppen van voorwaarden.1961 Een voorbeeld van die verschuiving betreft de toen geïntro-
duceerde verantwoordelijkheid voor zorginkoop van de zorgverzekeraars. Van der Ven
beschrijft dat de aanbevelingen van deCommissieDekkerweliswaarwerden overgenomen,
maar dat de implementatie tot 2006 op zich liet wachten.1962 Overigens is hetmaar de vraag
of daarmee ook sprakewas van deregulering in de zin van vermindering en vereenvoudiging
van regelgeving of vooral van verandering van externe regelgeving en een verschuiving
naar interne regelgeving.

6.3.2 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW) (1994-2002)

In de periode van 1994 tot 2002 lag de nadruk op het bevorderen van marktwerking,
deregulering en wetgevingskwaliteit. In hoofdstuk 5 is besproken dat aandacht voor dere-
gulering de voorloper vormde van het beleid gericht op het voorkomen van regeldruk.1963

Het programma richtte zich zowel op deregulering in de zin van het terugdringen van
administratieve lasten, als op het bevorderen van marktwerking en op het verbeteren van
de wetgevingskwaliteit.1964 Onderdeel van de twee ‘MDW’-programma’s waren een aantal
projecten die een specifieke deelsector van de zorg betroffen, zoals de ziekenhuiszorg en

1959 Zie 5.2.
1960 Van der Voet 2005, p. 150-155.
1961 Van der Voet 2005, p. 160-163, Dekker 1987.
1962 Van der Ven 2015, p. 15-16.
1963 Zie 5.3.
1964 Kamerstukken II 1994/95, 24 036, nr. 1, p. 2-3.
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het geneesmiddelenbeleid.1965 Het project over de hervorming van de ziekenhuiszorg richtte
zich vooral op het bevorderen vanmarktwerking.1966 Er verschenen verschillende rapporten
overmaatschappelijk ondernemen in de zorg, waarin er aandacht was voor de voortgezette
deregulering (in de zin van vermindering en vereenvoudiging) van overheidsregelgeving
en het creëren van ruimte voor ziekenhuizen. Zo konden deze maatschappelijke onderne-
mingen onder meer extra ruimte krijgen voor zelfsturing.1967 Het project over geneesmid-
delenwas gericht op het dereguleren van de regelgeving over geneesmiddelen.De beoogde
deregulering bestond uit het verschuiven van de regie over de geneesmiddelen van de
overheid naar de zorgverzekeraars. Daarbij stelde de overheid slechts randvoorwaarden
over de kwaliteit en toegankelijkheid van de geneesmiddelen, waardoor het aantal over-
heidsregels kon worden verminderd (deregulering). Het project vormde het begin van de
uitvoering van de hiervoor besproken aanbevelingen van de Commissie Dekker.1968 De
regulering werd overgenomen door de zorgverzekeraars, waardoor niet zozeer sprake was
van een afname van het aantal regels maar van een verschuiving van overheidsregels naar
interne regels van de sector.1969

6.3.3 Andere Overheid en Bruikbare Rechtsorde (2002-2008)

Zoals in 5.5.1 al aan de orde was liepen de programma’s ‘Andere Overheid’ (2002-2003)
en ‘Bruikbare Rechtsorde’ (2004-2008) grotendeels in elkaar over. Naast het werken aan
de rijksbrede reductiedoelstellingen voor administratieve lasten hieldVWS zich gedurende
deze periode voornamelijk bezig met het bevorderen van gereguleerde marktwerking in
de zorgsector. Doel van deze maatregelen was het managen en verminderen van de hoge
uitgaven aan zorg en het tegelijkertijd garanderen van kwaliteit van de geleverde zorg.1970

Tegelijkertijd vloeide uit de rijksbrede doelstellingen departementale doelstellingen voor
het verminderen van administratieve lasten voort. Administratieve lasten werden tijdens
dit programma gedefinieerd in de eerste versie van het standaard kosten model (SKM):
‘Administratieve lasten zijn de kosten voor het bedrijfsleven om te voldoen aan informa-
tieverplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid’.1971 Met behulp
van het SKM werden de administratieve lasten in bedragen uitgedrukt. De doelstelling

1965 De deelprojecten gericht op het onderwijs kwamen al aan de orde in 5.3.3.
1966 Kamerstukken II 1995/96, 24 036, nr. 21, b1, Kamerstukken II 1995/96, 24 036, nr. 21, p. 2, Kamerstukken

II 1998/99, 24 036, nr. 122, p. 2-4, Instellingsbesluit MDW-projectgroep ziekenhuiszorg van 21 juni 1997,
Stcrt. 1997, 114.

1967 Kamerstukken II 1997/98, 24 036, nr. 75, Kamerstukken II 1997/98, 24 036, nr. 75, b1, Putters 1998, Raad
voor de Volksgezondheid en Zorggerelateerde dienstverlening 1996.

1968 Kamerstukken II 2001/02, 24 036, nr. 258, p. 42-45.
1969 Zie 2.2.13, 2.3.8 en 4.2.3.
1970 Engelhard 2016, p. 593-594.
1971 Interdepartementale Projectdirectie Administratieve Lasten 2003, p. 8. Zie ook 2.2.12.
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voor de eerste tranche van projecten was om de administratieve lasten voor alle sectoren
van VWS met 310 miljoen euro te laten afnemen. Voor de zorg ging het bijvoorbeeld om
de regelgeving rond de AWBZ en de machtigingen die zorgverzekeraars voor een behan-
deling verlenen aan een ziekenhuis.1972 Een aantal van de geplande maatregelen bleek uit-
eindelijk niet voor het einde van de eerste tranche te regelen, waardoor de eerste tranche
met maatregelen zorgde voor een afname van administratieve lasten van 295 miljoen
euro.1973 Ook bij de aankondiging van maatregelen voor de tweede tranche werden enkele
maatregelen genoemd die specifiek betrekking hadden op de zorg. Het gaat bijvoorbeeld
om het bevorderen van marktwerking, aanpassingen van de Zorgverzekeringswet, de ver-
slaglegging van zorgaanbieders aan de zorgverzekeraars en aanpassingen in de AWBZ en
jeugdzorg. Doel van het pakket maatregelen was om de administratieve lasten van VWS
met in totaal 428 miljoen euro te laten afnemen.1974 Over de gehele periode zijn de admi-
nistratieve lasten voortvloeiend uit regelgeving van VWS uiteindelijk met 22 procent
oftewel 3,2 miljard euro afgenomen, wat volgens het kabinet wordt verklaard door het
grote aandeel van wetgeving met een Europese grondslag.1975

6.3.4 Vertrouwen in wetgeving (2008-2012)

Na ‘Bruikbare Rechtsorde’ werd gestart met het programma ‘Vertrouwen in wetgeving’.
Zoals aangekondigd in 6.1 zal de aanpak van VWS vanaf deze periode was uitgebreider
worden besproken, omdat de nadruk vanaf dit moment meer kwam te liggen op het ver-
minderen van regeldruk in plaats van op deregulering en het bevorderen vanmarktwerking.
Voor wat betreft de vermindering van regeldruk bevatte dit programma voornamelijk
maatregelen ter bevordering vanwetgevingskwaliteit en de ontwikkeling van een pilotmet
de inzet van internetconsultaties.1976 VWS werkte de maatregelen uit in het programma
‘VWS Programma vermindering regeldruk’.1977 Uit het plan van aanpak blijkt dat het
programma is opgesplitst in een aantal onderdelen, waarvan er twee uitgebreid worden
beschreven in het plan. Het eerste onderdeel is gericht op het verlagen van de administra-
tieve lasten die worden veroorzaakt door regelgeving van VWS, conform de rijksbrede
doelstelling van 25 procent per departement.1978 Het tweede onderdeel is gericht op de
vermindering van ervaren regeldruk. Aanleiding voor dit actiepunt was een onderzoek
dat is uitgevoerd onder zorgprofessionals die werkten met de toen geldende AWBZ. Daar

1972 Kamerstukken II 2004/05, 29 515, nr. 60, p. 2-3.
1973 Kamerstukken II 2004/05, 29 515, nr. 60, p. 2.
1974 Kamerstukken II 2004/05, 29 515, nr. 60, p. 3-4.
1975 Kamerstukken II 2008/09, 29 515, nr. 271, p. 1.
1976 Zie 5.6.
1977 Kamerstukken II 2008/09, 29 515, nr. 271, b1.
1978 Kamerstukken II 2008/09, 29 515, nr. 271, p. 1, Kamerstukken II 2008/09, 29 515, nr. 271, b1, p. 1-3.
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werd een discrepantie geconstateerd tussen de gerealiseerde vermindering van administra-
tieve lasten en de beleving daarvan door professionals op de werkvloer.1979 De deelnemers
werd gevraagd naar de verplichtingen die zij het meest belastend of ergerniswekkend
vonden.1980 Demeeste ergernis werd veroorzaakt door procedures rondom indicatiestelling
en zorgtoewijzing, de Kaderregeling Organisatie en Interne controle en de procedures
rondom de voorbereiding van nieuwe vormen van financiering. Daarbij merken de
onderzoekers van PWC op dat nieuwe onderwerpen en veranderde regelingen de meeste
ergernis opleveren.1981 In de beleidsreactie op dit rapport merkte de toenmalig staatssecre-
taris van VWS, Ross-Van Dorp, op dat ‘veel van de in het onderzoek gesignaleerde knel-
punten worden al opgepakt in lopende trajecten.’1982 Verder verwachtte zij dat de ervaren
administratieve lasten als gevolg van gewenning zouden verminderen.1983 Daarvoor is
vereist dat de procedures voor een langere periode gelijk blijven, waarbij de vraag is of dat
voornemen reëel was. In de toelichting op het plan van aanpak voor het tweede onderdeel
werd aangekondigd dat een externe commissie onder leiding van Sorgdrager zou gaan
adviseren over de voorgestelde maatregelen en tevens met advies en suggesties zou komen
om een merkbare vermindering van regeldruk te realiseren.1984 De punten uit dit advies
kwamen later terug in het VWS-programma ‘Merkbaar minder regeldruk’.

Gedurende de looptijd van het programmahebben de toenmalige bewindslieden vanVWS,
Klink en Bussemaker, het parlement geïnformeerd over de voortgang. In de eerste voort-
gangsrapportage wordt gewezen op de inherente spanning tussen het besturen van een
publieke sector en het verminderen van regeldruk.1985 Verder wordt uitgewerkt hoe VWS
wil gaan voldoen aan de reductiedoelstelling van 25 procent.1986 Ook wordt beschreven
dat VWS onderzoek laat doen naar de verlaging van nalevingskosten en toezichtslasten.1987

In navolging van de rijksbrede invoering van de vaste verandermomenten voor wet- en
regelgeving streefde VWS naar een integrale invoering van de vaste verandermomenten
voor de lagere regelgeving.1988 In een volgende voortgangsrapportage meldde VWS dat
stappen zijn gezet. Zo zijn de administratieve lasten verder teruggebracht dan conform de
doelstelling was vereist.1989 Dit is gedaan om de verwachte toename van administratieve

1979 Kamerstukken II 2008/09, 29 515, nr. 271, b1, p. 5-8.
1980 Kamerstukken II 2008/09, 29 515, nr. 271, b1, p. 5-6.
1981 Kamerstukken II 2006/07, 29 515, nr. 182, b2, p. 27.
1982 Kamerstukken II 2006/07, 29 515, nr. 182, p. 4.
1983 Kamerstukken II 2006/07, 29 515, nr. 182, p. 4.
1984 Zie Kamerstukken II 2008/09, 29 515, nr. 271, p. 7 en Instellingsbesluit Commissie Regeldruk VWS van

4 juli 2008, Stcrt. 2008, 125.
1985 Kamerstukken II 2008/09, 29 515, nr. 271, p. 2.
1986 Kamerstukken II 2008/09, 29 515, nr. 271, p. 2-4.
1987 Kamerstukken II 2008/09, 29 515, nr. 271, p. 4-6.
1988 Kamerstukken II 2008/09, 29 515, nr. 271, p. 7. Zie hierover 5.6.1.
1989 Kamerstukken II 2008/09, 29 515, nr. 295, p. 2, 10-11.
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lasten als gevolg van geplande beleidswijzigingen te kunnen opvangen.1990 Die verwachte
toename leverde complicaties op voor de door hun voorganger verwachte gewenning.

6.3.5 Programma Goed Geregeld (2012-2017)

In 5.7.1 stond het in 2012 gestarte rijksbrede programma ‘GoedGeregeld, een verantwoorde
vermindering van regeldruk 2012-2017’ centraal. Het programma ‘Merkbaar minder
regeldruk’ van VWS was hier een uitwerking van. In 2014 werd het actieplan ‘Merkbaar
minder regeldruk’ door VWS gepresenteerd.1991 In vergelijking met de programma’s uit
de jaren ’80 en ’90 krijgt dit programma relatief veel aandacht, vanwege de nadruk op het
verminderen van regeldruk in plaats van op deregulering en het bevorderen vanmarktwer-
king.1992 Het doel van dit plan was om ervoor te zorgen dat de gerealiseerde vermindering
van regeldruk ook merkbaar werd voor de zorgprofessionals op de werkvloer. Het plan
bestond uit versterkte samenwerking tussen VWS en verschillende actoren uit de zorgsec-
toren die zijn verenigd in de ‘Agenda voor de Zorg’, waaronder verschillende brancheor-
ganisaties van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten.1993 Naast versterkte samen-
werkingwerd ingezet op het vereenvoudigen van nodige regels en het schrappen van regels.
Tot slotmoest bij nieuwe regelgeving voortaan vooraf worden beoordeeld of het te bereiken
doel in verhouding was met de verwachte toename van regeldruk.1994 Daarvoor is in deze
periode demerkbaarheidsscan ontwikkeld, die later in deze paragraaf aan de orde komt.1995

Het actieplan van VWS sloot aan bij al eerder geplande trajecten van VWS die waren
gericht op het verminderen van regeldruk, zoals het ‘Experiment Regelarme instellingen’
dat eerder werd voorbereid en in deze periode van start ging.1996

Aan het begin van het programma heeft VWS een aantal onderzoeken uitgezet om de
effecten van de genomen maatregelen in kaart te brengen.1997 Faun e.a. hebben ter onder-
bouwing van het beleid berekendwelke effecten de verschillendemaatregelen op regeldruk

1990 Kamerstukken II 2008/09, 29 515, nr. 295, p. 2.
1991 Kamerstukken II 2014/15, 29 515, nr. 364.
1992 Zie 6.1 en 6.3.4.
1993 Kamerstukken II 2014/15, 29 515, nr. 364, p. 3: ‘De leden van de Agenda voor de Zorg zijn: ActiZ, UniekBO

(namens alle ouderenorganisaties), FMS, GGD-GHOR Nederland, GGZ Nederland, InEen, KNMG, LHV,
NFU, NPCF, NVZ, VGN, V&VN en ZN.’

1994 Kamerstukken II 2014/15, 29 515, nr. 364, p. 2.
1995 Kamerstukken II 2016/17, 29 515, nr. 397, p. 12.
1996 Zie Kamerstukken II 2014/15, 29 515, nr. 364, p. 3 en Kamerstukken II 2014/15, 29 515, nr. 368, p. 2. Deze

twee projecten komen hierna aan de orde.
1997 Het gaat onder meer om een rapport van Faun e.a. van Panteia (2017) en een van Berghuis, Schimmel &

Zuurbier van Q-Consult (2017) die door de toenmalige Staatssecretaris van VWS, van Rijn, worden
besproken in een kamerbrief van 31 maart 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 29 515, nr. 401, p. 1).
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hebben.1998 Deze berekeningen hebben zij uitgevoerd aan de hand van het ‘Handboek
meting regeldruk’.1999 Berghuis, Schimmel en Zuurbier hebben regeldruk in de gehele
zorgsector onderzocht. Het doel van hun onderzoek was om op basis van de literatuur en
parlementaire documenten te komen tot eenduidig begrippenkader dat bij de aanpak van
regeldruk gehanteerd kan worden. Zij concluderen dat een eenduidige betekenis van het
begrip regeldruk ontbreekt en dat vermengingmet gerelateerde begrippen optreedt, terwijl
tevens weinig goed vergelijkbaar onderzoek beschikbaar is.2000 Op basis van hun onderzoek
komen ze tot de aanbeveling om voortaan een beperkt aantal begrippen te hanteren en de
overige synoniemen buiten beschouwing te laten. Van de geselecteerde begrippen hebben
de onderzoekers steeds getracht de definitie te vinden die de elementen bevat die hetmeest
voorkomen.2001 Aan het eind van het programma (en de kabinetsperiode) blikte de toen-
malige Staatssecretaris van VWS, Van Rijn, terug op de projecten die onderdeel vormden
van het programma.De combinatie van verschillende bottom-up projecten hebben volgens
hem bijgedragen aan het merkbaar verminderen van ervaren regeldruk.2002 In 2018 werd
het programma ‘Merkbaar minder regeldruk VWS’ opgevolgd door het programma
‘(Ont)Regel de Zorg’, het programma dat in 6.3.6 centraal staat.2003

Actiecomité ‘Het Roer Moet Om’
Tijdens de looptijd van het programma ‘Merkbaar minder regeldruk’ ontstond er onrust
onder huisartsen. Die onrust betrof de machtspositie van zorgverzekeraars bij de jaarlijkse
contractonderhandelingen, maar ook de aanhoudende bureaucratie in de zorg. Een aantal
huisartsen, verenigd in het actiecomité ‘Het Roer Moet Om’ heeft een manifest opgesteld,
waarin een drietal eisen werden geformuleerd over het toestaan en bevorderen van
onderlinge samenwerking tussen huisartsen en het belang van vertrouwen. De eerste eis
had betrekking op mededinging en de tweede op samenwerking met zorgverzekeraars. De
laatste eis houdt verband met regeldruk en luidt:

‘Toon vertrouwen in de deskundigheid van de beroepsgroep. Stop dan ook de
grenzeloze verzameldrift van nutteloze data.’2004

1998 Faun e.a. 2017, zoals tevens besproken in Kamerstukken II 2016/17, 29 515, nr. 401, p. 1.
1999 Faun e.a. 2017, p. 29, KCWJ 2014.
2000 Berghuis, Schimmel & Zuurbier 2017, p. 19-21, zoals tevens besproken inKamerstukken II 2016/17, 29 515,

nr. 401, p. 1.
2001 Berghuis, Schimmel & Zuurbier 2017, p. 19-21. Zie hierover ook 2.2.12.
2002 Kamerstukken II 2016/17, 29 515, nr. 416, p. 5-6.
2003 Kamerstukken II 2017/18, 29 515, nr. 424, p. 2.
2004 Actiecomité Het Roer Moet Om 2015.
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Deze eis houdt verband met regeldruk waar wordt verwezen naar het verzamelen van
administratieve gegevens, zowel in opdracht van toezichthouders als van zorgverzekeraars.
Daarnaast wordt een link gelegd met toezicht en de twijfel en wantrouwen die uit de
regelgeving spreekt.2005 Het manifest werd op 11 maart 2015 ’s nachts door een aantal
huisartsen fysiek op het gebouw van VWS bevestigd.2006 Digitaal werd het pamflet in korte
tijd veelvuldig ondertekend door huisartsen en sympathiserende burgers. Naar aanleiding
van het manifest heeft overleg plaatsgevonden tussen ‘huisartsen, eerstelijns- en patiënten-
organisaties, zorgverzekeraars, toezichthouders en de overheid’, waaruit verbetervoorstellen
volgden.2007 In april 2016 hebben die partijen in een rapportage teruggekeken op de gerea-
liseerde veranderingen. Bureaucratie en administratieve lasten werden bijvoorbeeld ver-
minderd door het afschaffen van formulieren en machtigingen en het aanpassen van
richtlijnen. Daarnaast werden er stappen gezet om de samenwerking en gelijkwaardigheid
tussen partijen te verbeteren. Dit gebeurde bijvoorbeeld doordat de ACM verduidelijkte
dat de Mededingingswet samenwerking in de eerstelijnszorg toestaat. De ACM paste
daarop tevens de handhaving aan, zodat samenwerking tussen huisartsen onderling en
tussen huisartsen en zorgverzekeraars niet langer standaard werd onderzocht, mits die
samenwerking in het openbaar plaatsvond. Onderzoek vond voortaan alleen nog plaats
na signalen dat samenwerking niet in het belang van patiënten en verzekerden is. Daarnaast
kregen huisartsen en zorgverzekeraars eerst een waarschuwing en werden pas boetes uit-
gedeeld als partijenweigeren hun samenwerking aan te passen.2008 Een andere verandering
betrof de vooruitgang die werd geboekt in het kwaliteitsbeleid, waarbij de nadruk lag op
het verminderen van de hoeveelheid eisen, dubbele werkzaamheden en administratieve
lasten. Tevens werden administratieve lasten verminderd door een aantal handelingen te
schrappen die veel huisartsen als bron van regeldruk zagen.2009 Het actiecomité kreeg vele
voorbeelden van problemen waar huisartsen in de praktijk tegenaan liepen, die in een
boekje zijn gebundeld onder de thema’s bureaucratie, wantrouwen en ongelijkwaardig-
heid.2010 De voorbeelden over bureaucratie worden ingeleidmet de volgende samenvatting:

‘Van alle reacties die we van huisartsen ontvingen, gaan de meeste over de
bureaucratie die het dagelijkse dokterswerk overspoelt. Of, zoals een huisartsen-
echtpaar uitHendrik-Ido-Ambacht het typeert: “de eindeloze stroomaanvragen,
machtigingen en verklaringen die alleen maar meer wordt”. Naast deze stapels
papier zadelt de bureaucratie de huisarts ook nog eens opmet talloze telefoontjes

2005 Zie 3.3.10 en 3.4.8.
2006 NOS 11 maart 2015
2007 Actiecomité Het Roer Moet Om 2016, p. 3.
2008 ACM 2015.
2009 Actiecomité Het Roer Moet Om 2016.
2010 Hendriks e.a. 2015.
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op zoek naar de juiste instantie, naar duidelijkheid over een vergoeding of naar
noodzakelijke gegevens. En – niet in de laatste plaats – leidt de bureaucratie
ook tot hardvochtigheid, tot ver-ontmenselijking van de zorg.’2011

Begin 2018 ging het actiecomité op in het initiatief ‘(Ont)Regel de zorg’, waarvan VWS
later dat jaar de voortrekkersrol overnam.2012

Experiment regelarme instellingen
Een project dat onderdeel uitmaakte van het programma ‘Merkbaar minder regeldruk’ is
het ‘Experiment Regelarme instellingen’, dat bedoeld was om in kaart te brengen welke
regels in de langdurige zorg geschrapt konden worden.2013 De start van het experiment
vloeide voort uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte I.2014 De juridische grondslag
voor het experiment is te vinden in een beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit.2015

De beleidsregel maakt het mogelijk dat de deelnemende zorgaanbieders afwijkende pres-
taties of tarieven hanteren.2016 Daarmee wordt afgeweken van de prestaties en tarieven die
normaal gesproken door de Nederlandse Zorgautoriteit worden vastgelegd.2017 In de
kamerbrief met de aankondiging van het experiment beschreef toenmalig Staatssecretaris
van VWS, Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, dat het de bedoeling was dat kritische zorg-
aanbieders zelf gaan aangeven van welke regels zij last hebben. De deelnemende zorgaan-
bieders konden dit melden zonder aan te hoeven tonen dat zij de last ervaren en zonder
een suggestie te hoeven doen voor een oplossing.2018 Het voornemenwas omhet experiment
per 1 januari 2012 te laten starten.2019

Het experiment was opgedeeld in een aantal fasen. In de eerste fase is aan zorgverleners
gevraagd om via een online meldpunt te melden welke regels voor hen hinder voor cliënt-
gerichtheid, kwaliteit of doelmatigheid opleveren. De meldingen zijn verzameld en
besproken tijdens een bijeenkomst waaraan VWS, zorgverleners en ketenpartners deelna-

2011 Hendriks e.a. 2015, p. 8.
2012 Kamerstukken II 2017/18, 29 515, nr. 424, b1, p. 8-9. Zie 6.3.6 over het programma ‘(Ont)Regel de zorg’.
2013 Kamerstukken II 2010/11, 32 417, nr. 15, p. 34.
2014 Kamerstukken II 2010/11, 32 417, nr. 15.
2015 Beleidsregel BR/CU-7140 Experiment regelarme instellingenZvw (besluit van deNederlandse Zorgautoriteit

van 16 juli 2015, Stcrt. 2015, 21922). Op basis van artikel 57 tot en met 59 van de Wet marktordening
gezondheidzorg is de Nederlandse Zorgautoriteit bevoegd om een dergelijke beleidsregel vast te stellen
(Stb. 2006, 415).

2016 Artikel 56a, 56b en 57 Wet marktordening gezondheidszorg (Stb. 2006, 415).
2017 Artikel 49e t/m 56 Wet marktordening gezondheidszorg (Stb. 2006, 415).
2018 Kamerstukken II 2010/11, 32 620, nr. 2, p. 7-8.
2019 Kamerstukken II 2010/11, 30 597, nr. 186, p. 28, Kamerstukken II 2010/11, 31 765 en 29 515, nr. 50, p. 2-4.
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men.2020 Tijdens die bijeenkomsten werd de bewijslast omgedraaid. Waar het normaal
gesproken aan de melder is om aan te geven waarom een regel regeldruk oplevert, ging
dit in de bijeenkomsten in het experiment anders. Daarin was het uitgangspunt om de
gemelde regels waar mogelijk te schrappen. De instantie die de regel in stand wenste te
houden moest onderbouwen waarom dit noodzakelijk was, bijvoorbeeld vanwege de
inhoud of naleving en handhaving van een regel. Dit is een omdraaiing van de bewijslast,
omdat het hierdoor niet aan de zorgverleners en zorginstanties is om toe te lichten waarom
de regel voor hen regeldruk oplevert. Tijdens de bijeenkomstenwas het aan de ‘regelgevende
instantie’ om het nut en de noodzaak van de administratieve last aan te tonen. Die regelge-
vende instantie konVWS zelf zijn,maar ook een van de toezichthouders, een zorgverzeke-
raar of een zorginstelling. Vervolgens zou een kleine groep van vijf zorgverleners starten
met het experiment, waarbij de kwaliteit van de geleverde zorg gelijk moest blijven en de
zorgverleners moesten benoemen wat de deelname aan het experiment in termen van
cliëntgerichtheid, kwaliteit of doelmatigheid kon opleveren.2021 Wat wordt bedoeld met
het centraal stellen van de kwaliteit van de geleverde zorg volgt uit de beleidsregel van de
Nederlandse Zorgautoriteit. Daarin staat het uitgangspunt beschreven dat ontvangers van
zorg door het experiment niet in een nadeliger positie mogen komen dan wanneer het
experiment niet had plaatsgevonden.2022 De duur van het experiment was twee jaar, gedu-
rende welke periode het toezicht op de zorgverlener door de Nederlandse Zorgautoriteit
minder strikt was. Bij het toezicht gold het principe high trust, high penalty, wat inhield
dat de zorgverlener de verantwoording droeg voor de kwaliteit en doelmatigheid. De toe-
zichthouder vertrouwde erop dat kwaliteit werd geleverd tot het tegendeel werd bewezen.
In dat geval werd het experiment beëindigd en werd alle regelgeving weer onverkort van
toepassing.2023 Na afloop van de experimenteerperiode werd een evaluatie gepland.2024

In de eerste twee fasen reageerden veel zorgverleners. Er vond een voorselectie plaats
waarbij gesprekken met de zorgverleners plaatsvonden. Daarnaast werden de reacties
beoordeeld doorVWS, deNZa, het CVZ, het CIZ en de IGJ, waarbij werd gelet op de vraag
of de kwaliteit van de geleverde zorg gelijk bleef en of het experiment was gericht op het
verbeteren van de cliëntgerichtheid, kwaliteit of doelmatigheid van de geleverde zorg. De
hoeveelheid van en variatie in de reacties leidde ertoe dat de staatssecretaris het voorgeno-

2020 Ketenpartners zijn organisaties die samen betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg. Het
gaat bijvoorbeeld om het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ), een zorgkantoor een zorgaanbieder en het
Centraal Administratie Kantoor (CAK) (Zorginstituut Nederland 2021).

2021 Kamerstukken II 2011/12, 31 765, nr. 53, p. 4.
2022 Artikel 4.2 onder a Beleidsregel BR/CU-7140 Experiment regelarme instellingen Zvw (besluit van de

Nederlandse Zorgautoriteit van 16 juli 2015, Stcrt. 2015, 21922).
2023 Zie 3.3.10.
2024 Kamerstukken II 2010/11, 31 765 en 29 515, nr. 50, p. 2-4.
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men experiment uitbreidde en 28 instellingen toestemming verleende om per 2012 te
beginnenmet het experiment.2025 DeNZa ontving van deMinister vanVWS een aanwijzing
om haar methode van toezicht aan te passen voor de deelnemende instellingen op basis
van het eerder besproken principe high trust, high penalty.2026 Een dergelijke aanwijzing is
gebaseerd op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg.2027 In de MvT van die
wet is uitgelegd dat de term aanwijzing is geïntroduceerd om het onderscheid met
beleidsregels van de zorgautoriteit te verduidelijken.2028 De projecten zouden per 1 januari
starten, maar het bleek dat de voorbereidingen voor deelname aan het experiment echter
meer tijd kostten dan vooraf door VWS of de deelnemende zorginstellingen was voorzien.
Zo was er meer tijd nodig voor de praktische uitwerking van de projectplannen die de
zorginstellingen hadden ingediend. Daarnaast was er overleg nodig voordat regelgeving
buitenwerking konworden gesteld, waarbij er bijvoorbeeld aandacht was voor de gevolgen
die dat voor de ICT-systemen had.2029 Doordat de voorbereiding meer tijd vergde dan
vooraf gedacht startten de meeste experimenten pas vanaf 1 januari 2013, waardoor de
staatssecretaris de looptijd van het experiment verlengde tot eind 2014.2030 Later dat jaar
werd een tussenevaluatie uitgevoerd door eenwerkgroep vanVWS.2031 Hieruit bleek onder
meer dat een vijftal instellingen het experiment voortijdig had afgebroken, bijvoorbeeld
omdat zij de doelstelling van hun experiment al hadden gerealiseerd.2032 In het rapport
worden verschillende inhoudelijke effecten op de zorg genoemd, zoals een toename van
de kwaliteit van zorg.2033 Voor de bespreking in dit hoofdstuk zijn de effecten op de
administratieve lasten en regeldruk het meest relevant. Die zijn volgens de tussenevaluatie
gemengd. Er zijn zowel instellingen die een verhoging van de administratieve lasten
noteren als instellingen die een verlaging of geen effect bemerken.2034 De verhoging werd
volgens de tussenevaluatie veroorzaakt door de procedure waarmee zorginstellingen zelf

2025 Kamerstukken II 2011/12, 31 765, nr. 53, p. 2-4.
2026 Kamerstukken II 2011/12, 31 765, nr. 56, p. 1-2.
2027 Art. 7, eerste lid, Wet marktordening gezondheidzorg: Onze Minister kan de zorgautoriteit een algemene

aanwijzing geven met betrekking tot:
a. de onderwerpen waaromtrent de zorgautoriteit ingevolge deze wet bevoegd is regels vast te stellen;
b. de onderwerpen waaromtrent de zorgautoriteit ingevolge deze wet bevoegd is beleidsregels vast te

stellen (Stb. 2006, 415).
2028 Kamerstukken II 2004/05, 30 186, nr. 3, p. 54. De term aanwijzing in deWetmarktordening gezondheidszorg

moet dus ook onderscheiden worden van de bevoegdheid van de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap om een aanwijzing te geven bij bestuurlijk wanbeheer (art. 163b WPO, art. 103g WVO en
art. 9.1.4a WEB).

2029 Kamerstukken II 2015/16, 29 515, nr. 388, b2, p. 11.
2030 Kamerstukken II 2012/13, 31 765, nr. 75, p. 1. Omdat de looptijd van de experiment vijf jaar was, is de

beleidsregel later opnieuw verlengd.
2031 Kamerstukken II 2014/15, 31 765, nr. 95, b1.
2032 Kamerstukken II 2014/15, 31 765, nr. 95, p. 2.
2033 Kamerstukken II 2014/15, 31 765, nr. 95, b1, p. 6, 46.
2034 Kamerstukken II 2014/15, 31 765, nr. 95, b1, p. 17-18.
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zorg kunnen indiceren. En een verlaging van administratieve lasten kon deels worden
verklaard door een verschuiving van lasten naar de backoffice, die taken overneemt van
de uitvoerende zorgprofessionals. Zulke ondersteuning draagt bij aan het verminderen
van regeldruk. Tot slot wordt over de laatste groep instellingen opgemerkt dat die geen
effect hebben gemerkt of dat niet hebben gemeld, zonder dat daar een verklaring voor
wordt gegeven.2035 Daarnaast kwamen volgens de tussenevaluatie een aantal knelpunten
naar voren. Een veelgenoemd knelpunt was de overdracht van cliënten naar een instelling
die niet meedeed aan het experiment, waarbij alsnog via de reguliere weg, buiten het
experiment om, een indicatie moet worden aangevraagd.2036

Na de tussenevaluatie in 2014 heeft VWS in 2016 een (eind)evaluatie van het experiment
uitgevoerd. In die eindevaluatiewerd teruggekeken ophet experiment, waarbij er verbanden
werden gelegd tussen de uitkomsten van de verschillende projecten. Daarnaast werd
geïnventariseerdwelke blijvende gevolgen het experiment had enwelke lessen er ten aanzien
van het beleid getrokken konden worden. In de eindevaluatie worden twee centrale uit-
komsten van het experiment benoemd.2037 De eerste centrale uitkomst was dat het
belangrijk is dat in het experiment het doel van de zorg, namelijk het leveren van kwalitatief
goede zorg aan cliënten, centraal stond en niet negatief mocht worden beïnvloed. Deze
insteekwordt aangeduidmet de term ‘waardegedrevenwerken’. In eenwerkplan verwoordt
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dit als volgt:

‘Waardegedreven zorg staat en valtmet de aandacht die zorgverleners aan de patiëntenzorg
kunnen geven. Het belang van de patiënt of cliënt staat immers voorop. Registraties zijn
alleen zinvol als zij uiteindelijk waarde toevoegen voor die patiënt of cliënt. Voor de
inspectie is het daarom van belang dat alle verantwoordings- en kwaliteitseisen daadwer-
kelijk een bijdrage leveren aan inzicht en verbetering van de zorg.’2038

In de eindevaluatie wordt geconcludeerd dat het ‘waardegedreven werken’ heeft bijdragen
aan het verminderen van regeldruk.2039 Dat komt doordat administratieve verplichtingen
zijn komen te vervallen door het bundelen van informatie die vervolgens in één keer werd
aangeleverd. Daarnaast is het aantal registraties afgenomen en is er een minder gedetail-
leerde verantwoording over de geleverde kwaliteit vereist.2040 De tweede centrale uitkomst
is dat het centraal zetten van de relatie tussen zorgverlener en cliënt ertoe heeft geleid dat

2035 Zie 3.3.7.
2036 Kamerstukken II 2014/15, 31 765, nr. 95, b1, p. 18.
2037 Kamerstukken II 2015/16, 29 515, nr. 388, b2.
2038 Kamerstukken II 2018/19, 34 477, nr. 51, b1.
2039 Zie verder 6.4.6 over waardegedreven werken.
2040 Kamerstukken II 2015/16, 29 515, nr. 388, b2, p. 15.
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regels konden worden verminderd, waardoor de (interne) regeldruk is afgenomen.2041 Een
voorbeeld is de interne regelgeving rondom een zogeheten ‘zorgleefplan’, een plan waarin
de ondersteuning van een cliënt is uitgewerkt. In dat plan stond aanvankelijk het signaleren
van risico’s centraal,maar na het experiment kwamdenadruk te liggen opdemogelijkheden
van de cliënt.2042 Uit de evaluatie komen nog andere bevindingen naar voren. Zo blijkt dat
het probleem niet alleen externe regeldruk betreft, maar dat ook interne regeldruk en
fantoomregelgeving een rol spelen.2043 De omkering van de bewijslast heeft een positief
effect op regeldruk opgeleverd, doordat de regelgevende instanties vanuit het nut en de
noodzaak van regels handelen in plaats vanuit het beperken van risico’s.2044

Merkbaarheidsscan
Tijdens de programma’s ‘Goed Geregeld’ en ‘Merkbaar minder regeldruk’ is in 2016 een
zogehetenmerkbaarheidsscan ontwikkeld in opdracht van hetMinisterie van Economische
Zaken.Het doel van demerkbaarheidsscan is hetmeten of en in hoeverre er een kwalitatieve
en merkbare vermindering van regeldruk is gerealiseerd.2045 Zulke metingen zijn nuttig,
omdat ze kunnen helpen omde aanpak van regeldruk in kaart te brengen enwaarmogelijk
bij te sturen. Het risico is dat de merkbaarheidsscan zelf regeldruk op kan leveren.2046 Het
gaat om een gedetailleerd periodiek onderzoek dat door hetministerie wordt georganiseerd.
Deelname aan het onderzoek kost tijd die niet aan het primaire proces kanworden besteed.
Daarmee loopt de merkbaarheidsscan het risico om als een door het ministerie opgelegde
administratieve verplichting teworden gezien. Van professionals wordt een tijdsinvestering
gevraagd om de vragenlijst in te vullen, maar ze zijn niet verplicht om aan het onderzoek
deel te nemen. In de handleiding die voor het instrument is gemaakt, wordt de tijdinveste-
ring van professionals in de onderzochte sector ingeschat. Een deel van die tijdsinvestering
wordt gevraagd van brancheorganisaties. Van individuele professionals wordt tweemaal
een interview van een uur gevraagd voor de nulmeting en de vervolgmeting. Dezelfde
investering is nodig voor het invullen van de enquête.2047 De merkbaarheidsscan wordt
uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau, die dat doet in opdracht van eenministerie.
Met andere woorden: als professionals regeldruk ervaren door het verzoek om de merk-
baarheidsscan in te vullen, is die regeldruk aan te merken als externe regeldruk.

2041 Kamerstukken II 2015/16, 29 515, nr. 388, b2, p. 3-7, 15, 17, 22-23.
2042 Kamerstukken II 2015/16, 29 515, nr. 388, b2, p. 17.
2043 Kamerstukken II 2015/16, 29 515, nr. 388, b2, p. 22-23.
2044 Kamerstukken II 2015/16, 29 515, nr. 388, p. 4.
2045 Coomans e.a. 2016.
2046 Dit kritiekpunt wordt op humoristische wijze beschreven in een audiocolumn van cabaretier Pieter Derks

bij NPO-Radio 1 (23 mei 2018, https://www.youtube.com/watch?v=JPskVe6GYQ4).
2047 Coomans e.a. 2016, p. 22.
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Hoewel de merkbaarheidsscan is ontwikkeld met het oog op het bedrijfsleven, is de
merkbaarheidsscan later op andere gebieden zoals diverse zorgsectoren toegepast.2048 Een
voorbeeld is de merkbaarheidsscan die in 2017 door Molenaar en Amse is uitgevoerd voor
de huisartsenzorg.2049 Daarbij zijn huisartsen en medewerkers van zorgverzekeraars bena-
derd en geïnterviewd over de door hen ervaren regeldruk ten aanzien van twintig maatre-
gelen gericht op het verminderen van regeldruk.2050 De methode die voor de analyse is
gebruikt is de ‘PRISMA-methode’, waarbij oorzakenworden gecategoriseerd als organisa-
torische, menselijke, technologische of overige oorzaken.2051 De belangrijkste uitkomst van
het onderzoek is dat er niet één specifieke oorzaak aan te wijzen is waarom de huisartsen
nog geen merkbare vermindering van regeldruk ervaren. In plaats daarvan gaat het om
een combinatie van oorzaken. Een van die oorzaken betreft de interne taakverdeling binnen
de huisartsenpraktijk, waarbij taken niet door de huisartsen zelf maar door praktijkonder-
steuners, assistenten of administratiefmedewerkersworden uitgevoerd.Doordat huisartsen
een taak niet zelf uitvoeren,merken zij veranderingen in de hoeveelheid regeldruk, bijvoor-
beeld door gewijzigde regelgeving, minder makkelijk op. Een andere oorzaak is dat een
nieuwe werkwijze (die minder regeldruk oplevert) onvoldoende bekend is bij partijen die
samenwerken binnen de zorgketen. Door die onbekendheid wordt de nieuwe werkwijze
niet geïmplementeerd, waardoor de oude werkwijze wordt aangehouden en de regeldruk
nietmerkbaar wordt beïnvloed. In het rapport worden diverse voorbeelden van onbekende
werkwijzen genoemd. Één daarvan betreft verwijzingen van de huisarts naar een medisch
specialist. Er is geen jaarlijkse nieuwe verwijzing van de huisarts meer nodig zolang de
patiënt niet naar de huisarts is terugverwezen. Deze maatregel is niet bij alle specialisten
en huisartsen bekend, waardoor alsnog een nieuwe verwijzing wordt opgesteld of
gevraagd.2052

6.3.6 Programma Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening
(2018-2021)

In 5.8 zijn het rijksbrede programma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’ en
de departementale aanpak doorOCWbesproken.Uit de programmabrief van het rijksbrede

2048 Kamerstukken II 2016/17, 29 515, nr. 415, p. 22. De merkbaarheidsscan is (nog) niet toegepast op het
onderwijs.

2049 Kamerstukken II 2017/18, 29 515, nr. 419, b1, p. 7.
2050 Molenaar & Amse 2017, p. 15, 18-43.
2051 Molenaar & Amse 2017, p. 8-10. Hoewel er meerdere methoden bestaan die met “PRISMA” worden aange-

duid, wordt hier gedoeld op een methode waarmee incidenten systematisch geanalyseerd kunnen worden.
Bij dezemethode staat PRISMAvoor ‘PreventionRecovery Information System forMonitoring andAnalysis’.
De methode is in 1997 ontwikkeld door T.W. van der Schaaf van de Technische Universiteit Eindhoven
(Van der Schaaf & Habraken 2005) en wordt onder meer in de gezondheidszorg toegepast.

2052 Molenaar & Amse 2017, p. 46-47.
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programmablijkt dat voor de zorgwordt gekozen voor het voortzetten van een zogenoemde
maatwerkaanpak.2053 Zoals hiervoor aan de orde was, bestond die maatwerkaanpak uit het
programma ‘Merkbaar minder regeldruk’. De maatwerkaanpak werd door VWS in 2017
voortgezet in het programma ‘(Ont)Regel de zorg’.2054

Denktank ‘(Ont)Regel de zorg’
Het actiecomité ‘Het Roer Moet Om’ is in 2017 gaan samenwerken met de VvAA onder
de titel ‘(Ont)Regel de Zorg’.2055 De VvAA is een collectief van zorgverleners dat zich naast
belangenbehartiging bezighoudtmet het leveren van financiële, juridische en bedrijfsmatige
diensten.2056 De samenwerking was gericht op het verminderen van administratie en
registratie die als onzinnig werd gezien. Een van de gezamenlijke acties van de VvAA, het
actiecomité ‘Het Roer Moet Om’ en de Argumentenfabriek was het oprichten van een
denktank met daarin negen academici, die tot doel had om met ideeën te komen om de
regeldruk te verminderen.2057 De denktank definieert regeldruk als (onzinnige) administratie
en registratie. De denktank heeft dit probleem onderzocht van augustus tot en met
november 2017 endiverse uitkomsten gegenereerd. Zo is voor zesmedische beroepsgroepen
een gemiddelde werkweek in kaart gebracht, waaruit een beeld volgt over de hoeveelheid
tijd die aan administratieve handelingen wordt besteed.2058 Uit dat onderzoek komt naar
voren dat die taken gemiddeld ongeveer 40 procent van hun werktijd innemen.2059 Het
gaat bijvoorbeeld om handelingen als het bijhouden van het patiëntendossier, het regelen
van een verwijzing of aanvraag en het invullen van formulieren.2060 Voor een aantal van
deze handelingen geldt dat ze tot het primaire proces kunnen worden gerekend. Dat laat
onverlet dat de regeldruk die door deze handelingen wordt veroorzaakt, mogelijk kan
worden verminderd door factoren van regeldruk aan te pakken. Daarbij kan worden

2053 Kamerstukken II 2017/18, 32 637, nr. 314, p. 9-10.
2054 Ook voor dit programma geldt dat het relatief veel aandacht krijgt in vergelijking met de programma’s uit

de jaren ’80 en ’90, vanwege de nadruk op het verminderen van regeldruk in plaats van op deregulering en
het bevorderen van marktwerking. Zie 6.1, 6.3.4 en 6.3.5.

2055 Zie 6.3.5.
2056 Voluit aangeduid als Vereniging van Artsen Automobilisten, maar tegenwoordig wordt de afkorting als

benaming gebruikt, ‘Over VvAA’, VvAA 29 juli 2019, vvaa.nl.
2057 DeArgumentenfabriek is een onderzoeksbureau dat zich richt op de ondersteuning bij complexe vraagstuk-

ken. Zij ondersteunen door het onderzoek te begeleiden, trainingen te geven en visualisaties te maken
(Argumentenfabriek 2021).

2058 De beroepsgroepen die zijn gekozen zijnmedisch specialisten (Maag-Darm-Leverartsen), fysiotherapeuten,
apothekers, verpleegkundigen uit het ziekenhuis, wijkverpleegkundigen en psychiaters.

2059 Denktank (Ont)Regel de zorg 2017a.
Uit de agenda’s volgt de volgende besteding in uren en procenten werktijd per week: apotheker 19u, 39
procent, fysiotherapeut 11u, 26 procent, psychiater 17u, 39 procent, ziekenhuisverpleegkundige 13u, 39
procent, wijkverpleegkundige 17u, 48 procent, mdl-arts 23u, 43 procent.

2060 Denktank (Ont)Regel de zorg 2017a, De Jong, EenVandaag 18 november 2017.
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gedacht aan het voorkomen van dubbele registraties en het bieden van (digitale) ondersteu-
ning bij de registratie.2061

Een andere activiteit van de denktank was het ontwikkelen van gereedschap voor de
zogenoemde schrapsessies. In een schrapsessie wordt door zorgverleners, verzekeraars,
toezichthouders en patiënten- en brancheorganisaties besproken welke regels over admi-
nistratieve handelingen overbodig zijn en hoe overbodige handelingen kunnen worden
geschrapt.2062 Ter ondersteuning van de schrapsessies zijn er twee instrumenten ontwikkeld:
de zogeheten ‘Trechter van verdunning’ en de ‘Argumentenkaart’. Voor beide instrumenten
geldt dat ze in principe worden toegepast op bestaande regels. De trechter bestaat uit een
aantal vragen over de noodzaak, werkzaamheid en doelmatigheid van een maatregel. De
trechter kan tijdens een schrapsessie door de deelnemers worden toegepast op regels die
door zorgverleners voor schrapping worden aangedragen. De trechter bestaat uit een
drietal filters met daarin vragen. Door het beantwoorden van de vragen moet duidelijk
worden of de regel geschrapt zou moeten worden. Het eerste filter betreft de noodzaak
van de regel. Het is dan de vraag of de regel noodzakelijk is voor het leveren van goede
zorg. Een andere vraag is of er iets misgaat ‘met het functioneren van ons zorgsysteem als
we deze beleidsmaatregelen niet invoeren’. Wanneer er ‘iets misgaat’ blijkt niet uit de
trechter, maar aangenomen kan worden dat het gaat om een uitwerking van de eerste
vraag in de trechter. Het gaat erom dat wordt afgewogen of de regel noodzakelijk is voor
het leveren van goede zorg. De tweede trechter heeft te maken met de werkzaamheid van
de regel. Daarmeewordt bedoeld dat de beoogde effecten duidelijk en aantoonbaarmoeten
zijn. De laatste filter betreft de doelmatigheid van de regel. Of een regel doelmatig is, wordt
beoordeeld door een afweging van de kosten en baten vande regel.2063 De ‘Argumentenkaart’
is het tweede instrument dat de denktank heeft ontwikkeld. In die kaart is visueel weerge-
geven welke vragen een professional zich zou kunnen stellen om te bepalen of een admi-
nistratieve handeling nuttig is om uit te voeren. Daartoe worden er argumenten voor en
tegen het uitvoeren van een administratieve handeling genoemd. Die argumenten zijn
gegroepeerd rondom vier thema’s: kwaliteit van de geleverde zorg, de tijd die de zorgver-
lener heeft voor die handeling, de invloed van de administratieve handeling op de aanspra-
kelijkheid van de zorgverlener en de bijdrage van de administratieve handeling aan het
werkplezier van de zorgverlener.2064

2061 Zie 3.3.3, 3.3.7 en 3.4.6.
2062 Kamerstukken II 2015/16, 29 515, nr. 388, p. 5.

De schrapsessies worden verder beschreven in het deel over het Actieplan (Ont)regel de zorg en verder in
6.4.5.

2063 Denktank (Ont)Regel de zorg 2017b.
2064 Denktank (Ont)Regel de zorg 2017c.
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Actieplan (Ont)Regel de zorg
‘(Ont)Regel de zorg’ komt voort uit verschillende initiatieven van professionals uit de
zorgsector, zoals de samenwerking die hiervoor is besproken.DeVvAA en het actiecomité
‘Het Roer Moet Om’ organiseerden tijdens een conferentie op 18 november 2017 een
eerste schrapsessie. In de maanden daarna werden schrapsessies in verschillende zorgsec-
toren georganiseerd. Daarvoor worden de instrumenten gebruikt die door de denktank
‘(Ont)Regel de zorg’ in samenwerkingmet deArgumentenfabriek zijn ontwikkeld. Vervol-
gens werden door ‘(Ont)Regel de Zorg’ in samenwerking met VWS per beroepsgroep
schrapsessies georganiseerd in januari, februari en maart 2018. De resultaten van deze
schrapsessies zijn per beroepsgroep samengevat in een zogenoemde ‘schrapkaart’ en op
27 maart 2018 zijn in totaal 62 suggesties voor te schrappen regels aan de Minister van
VWS overhandigd. Op basis van die suggesties heeft VWS in mei 2018 het actieplan
‘(Ont)Regel de zorg’ gelanceerd, waarin ook andere bestaande initiatieven om regeldruk
te verminderen zijn meegenomen.2065

In het actieplan ‘(Ont)Regel de zorg’ is omschreven dat ‘de ervaren regeldruk wordt ver-
oorzaakt door de stapeling, de overbodige bureaucratie en de procedures die helemaal niet
bijdragen aan het doel van inzicht in zorg en verantwoording over daaraan besteed geld’.2066

VWS heeft als systeemverantwoordelijke voor de zorg de regie over de uitvoering van het
actieplan genomen. Per zorgsector wordt een werkgroep opgericht die de uitvoering van
hetwerkplan in die zorgsector stuurt.2067 In dezewerkplannenworden bestaande initiatieven
opgenomen, die allemaal gericht zijn op de vermindering van regeldruk in de zorg.2068 Het
actieplan bestaat uit vijf actielijnen:

‘1. De maatwerkaanpak: snappen of schrappen
2. Ruimte voor experimenten: kan het ook anders?
3. Bouwen aan een nieuwe basis: eenvoudiger registreren en verantwoorden
4. Regelarm werken in de praktijk: leren van elkaar
5. Voorkomen van nieuwe regeldruk: de kraan dichtdraaien.’2069

In de beschrijving van de actielijnen wordt verwezen naar verschillende maatregelen. Zo
wordt bij de maatwerkaanpak verwezen naar het centraal zetten van de zorgverlener en
de patiënt. De schrapsessies worden genoemd als voorbeeld van een maatregel die binnen
deze actielijn valt. De ruimte voor experimenten verwijst naar de wettelijke experimenteer-

2065 Kamerstukken II 2017/18, 29 515, nr. 424, p. 4.
2066 Kamerstukken II 2017/18, 29 515, nr. 424, b1, p. 6.
2067 Kamerstukken II 2017/18, 29 515, nr. 424, b1, p. 13-14 en 21-56.
2068 Kamerstukken II 2017/18, 29 515, nr. 424, b1, p. 21-22.
2069 Kamerstukken II 2017/18, 29 515, nr. 424, b1, p. 15-20.
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ruimte die in verschillende zorgwetten is opgenomen. Het bouwen aan een nieuwe basis
verwijst naar verbeteringen in het informatiestelsel dat wordt toegepast, waarbij er tevens
aandacht is voor verbeteringen op het gebied van ICT. Bij regelarm werken in de praktijk
wordt verwezen naar demogelijkheden voor zorgverleners om regeldruk binnen hun eigen
organisatie te verminderen. Bij het dichtdraaien van de kraan gaat het om het voorkomen
vannieuwewet- en regelgeving die regeldruk kan veroorzaken.WaarVWSde veroorzaker
is, moet nieuwe regeldruk worden voorkomen door expliciet aandacht te besteden aan
regeldruk, bijvoorbeeld door de advisering door het ATR. Ook andere regelgevende
instanties moeten aandacht besteden en blijven besteden aan het voorkomen van regel-
druk.2070 Deze actielijnen zijn bedoeld om een merkbare vermindering van regeldruk te
realiseren voor zorgprofessionals op de werkvloer. De looptijd van het programma is
voorzien tot de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021. In maart 2021 heeft
de toenmalige demissionaire Minister voor Medische Zorg, Tamara van Ark, in reactie op
Kamervragen over de voortgang van ‘(Ont)Regel de zorg’ aangegeven dat de openstaande
actiepunten zoveel mogelijk zouden worden afgerond en dat een eventueel vervolg op dit
programma aan een volgend kabinet is.2071

Voortgang van ‘(Ont)Regel de zorg’
Nade lancering in 2018 heeft VWSdeTweedeKamer jaarlijks in een voortgangsrapportage
geïnformeerd over de uitvoering van het programma,waarin steeds verschillende voorbeel-
den worden besproken van succesvol uitgevoerde actiepunten.2072 Zo wordt in de voort-
gangsrapportage over 2020 besproken dat artsen in de meeste gevallen niet meer hoeven
te verklaren dat de levensverwachting van een patiënt maximaal drie maanden is.2073 Een
ander voorbeeld is de herziening van de richtlijn over dossiervoering door fysiotherapeuten,
die alleen nog registreren wat wettelijk verplicht of nuttig voor de behandeling is. Een
laatste voorbeeld is dat niet langer een verklaring van een huisartsen vereist is voor een
vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering.2074 Naast die positieve berichten wordt in
de eerste voortgangsrapportage opgemerkt dat de aanpak van regeldruk een taaie opgave
is, waarvan de merkbaarheid op de werkvloer nog tegenvalt.2075 Die constatering komt in
diverse onderzoeken naar voren. Een van de onderzoeken is de merkbaarheidsscan die
KPMG in verschillende zorgsectoren heeft uitgevoerd, als vervolg op de eerste scan in de
huisartsenzorg die hiervoor al aan de orde was.2076 Aan het eind van ‘(Ont)Regel de zorg’

2070 Kamerstukken II 2017/18, 29 515, nr. 424, b1, p. 15-19.
2071 Kamerstukken II 2020/21, 29 515, nr. 456, p. 15.
2072 Kamerstukken II 2019/20, 29 515, nr. 424, Kamerstukken II 2020/21, 29 515, nr. 452.
2073 Dit is de zogenoemde ‘terminaliteitsverklaring’.
2074 Kamerstukken II 2020/21 29 515, nr. 452, p. 3-5.
2075 Kamerstukken II 2019/20, 29 515, nr. 441, p. 1.
2076 Zie 6.3.5.
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hebben Ploegman e.a. een merkbaarheidsscan uitgevoerd voor de zorgsectoren die bij het
programma betrokkenwaren.2077 Die scan bestond uit groepsgesprekken, enquêtes in 2019
en 2020 en een aantal verdiepende interviews. Over het algemeen constateren de onder-
zoekers dat een eerste lichtemaarmerkbare daling in de regeldruk zichtbaar is. Tegelijkertijd
tekenen zij aan dat die conclusie gebaseerd is op een landelijke gemiddelde van de ervaren
regeldruk, waarbij lokale verschillen bestaan en de ene organisatie meer vooruitgang boekt
dan de andere. Zorgsectoren ontvangen twee scores: de professionals in die sector geven
een rapportcijfer voor demate van regeldruk die zij ervaren (waarbij een hoger rapportcijfer
meer ervaren regeldruk betekent) en zij geven aan welk percentage van hun tijd zij aan
administratieve werkzaamheden besteden. Die scores variëren, zo kunnen professionals
in een sector met een laag rapportcijfer voor ervaren regeldruk een hoog percentage van
hun werktijd aan administratieve werkzaamheden besteden. De onderzoekers merken
daarbij op dat een belangrijke en algemene bevinding is dat administratieve handelingen
bij de werkzaamheden horen, maar dat het voor de mate waarin regeldruk wordt ervaren
van belang is dat professionals de logica en het nut van die handelingen begrijpen.2078

In een essay uit 2018 heeft Kraaijveld van de Argumentenfabriek teruggeblikt op de
schrapsessies.2079 De Argumentenfabriek ondersteunde de schrapsessies, onder meer door
de begeleiding van de denktank en de ontwikkeling van twee instrumenten, namelijk de
‘Trechter van verdunning’ en de ‘Argumentenkaart’. Kraaijeveld vraagt zich in het essay
af hoe de zorg blijvend kanworden ontregeld. Uit de tot dan toe georganiseerde schrapses-
sies destilleert hij een zevental problemen die steeds centraal staan in de zorg en bijdragen
aan regeldruk. Het gaat om ‘1) het informatieprobleem 2) het regelprobleem 3) het
implementatieprobleem 4) het houdbaarheidsprobleem 5) het doelmatigheidsprobleem
6) het toezichtsprobleem en 7) het cultuurprobleem’.2080 Het informatieprobleem verwijst
naar het ontbreken van neutrale en eenduidige informatie. Zo beschrijft hij dat bij zorgver-
leners regelmatig onbekend is dat een regel al is afgeschaft.2081 Tevens is hen vaak onbekend
van wie de regel afkomstig is.2082 Het regelprobleem bestaat er volgens hem uit dat er te
veel details zijn opgenomen in regels en dat er te veel regels worden gemaakt. In de zorg
gaat het dan bijvoorbeeld om (behandel)richtlijnen, over regels over kwaliteit en over
regelgeving van VWS. Het implementatieprobleem vat hij samen onder verwijzing naar
het algemene fenomeen van ‘bureaucratisme’, waarbij de bureaucratische maar goed
bedoelde regels in de praktijk slecht uitvoerbaar blijken, bijvoorbeeld door problemenmet

2077 Ploegman e.a. 2020.
2078 Ploegman e.a. 2020, p. 3-7.
2079 Kraaijeveld 2018.
2080 Kraaijeveld 2018, p. 9.
2081 Zie over dit fenomeen van fantoomregelgeving onder meer 2.3.8 en 3.3.10.
2082 Deze onduidelijkheid bestaat ook in het onderwijs, zie 3.2.5.
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IT. Het houdbaarheidsprobleem heeft te maken met de houdbaarheid van regels, waarbij
eenmaal ingevoerde registratiesmoeilijk blijken af te schaffen.Het doelmatigheidsprobleem
verwijst naar de toenemende uitvoeringskosten van de regelgeving. Vervolgens beschrijft
hij het toezichtsprobleem, waarbij er een grote rol is voor het (ontbreken van) vertrouwen
in het toezicht en de risicomijding en angst waaraan dat bijdraagt. Tot slot kent de zorg
volgens Kraaijeveld een cultuurprobleem, waarbij wordt vastgehouden aan bestaande
systemen en procedures.2083 Hij beschrijft als volgt waarom de huidige cultuur in de zorg
een probleem oplevert:

‘De huidige cultuur in de Nederlandse gezondheidszorg is nog opvallend
gezagsgetrouw, behoudend, angstig en risicomijdend. Nog veel te vaak horen
we zorgverleners zeggen dat ze registraties uitvoeren omdat ‘het moet’ van een
ander. Omvervolgens te wijzen naar verzekeraar, raad van bestuur of inspectie.
Hoe begrijpelijk dergelijke externalisaties in sommige gevallen ook zijn, ze
getuigen niet van een volwassen en ontwikkelingsgerichte organisatiecultuur.
Zorgverleners en regelaars lijken te berusten in hun lot en tonen over het
algemeen weinig veranderbereidheid. Zorgverleners nemen onvoldoende de
verantwoordelijkheid voor wat er in hun eigen sector is gebeurd en lijken zich
nog onvoldoende te realiseren dat het doorbreken van de ontstane patronen
toch in eerste instantie van henzelf zal moeten komen. Actiecomité Het Roer
Moet Om (HRMO) noemt dit ‘interpassiviteit’. De heersende cultuur staat het
ontregelen van de zorg en het samen werken aan verbetering nog danig in de
weg.’2084

Voor elk van de door hem gesignaleerde problemen suggereert Kraaijveld vervolgens een
aantal oplossingen, die voornamelijk zien op betere informatie en betrokkenheid van de
zorgverleners en aandacht voor de hoeveelheid regels en regeldruk die waaraan die regels
bijdragen.Dat betekent volgens hemvooral dat de schrapsessiesmoetenworden voortgezet
en dat de ‘Trechter van verdunning’ en de ‘Argumentenkaart’ moeten worden ingezet bij
de totstandkoming van nieuwe regelgeving.2085

In het kader van ‘(Ont)Regel de zorg’ heeft de VvAA in de zogenoemde ‘Ontregelmonitor’
onderzocht in hoeverre er op de werkvloer sprake was van een merkbare vermindering
van regeldruk. In zulkemonitoronderzoekenworden verzekerden bij deVvAA sinds 2018
jaarlijks gevraagd om een vragenlijst over regeldruk in te vullen. De vragenlijst wordt door

2083 Kraaijeveld 2018, p. 9-21.
2084 Kraaijeveld 2018, p. 20.
2085 Kraaijeveld 2018, p. 23-39.
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de VvAA uitgezet onder haar leden, waarvan de vereniging er in 2020 ruim 128.000
kende.2086 De rapporten over de ‘Ontregelmonitor’ bevatten geen informatie over de ken-
merken van de deelnemende leden, behalve over hun beroep.2087 De eerste monitor laat
zien dat er weliswaar veel meer bekendheid is met het programma ‘(Ont)Regel de zorg’,
maar dat zorgverleners nog geen vermindering van regeldruk merken. Een van de vragen
in de monitor is de vraag wie als grootste veroorzaker van regeldruk wordt gezien. De
beantwoording van die vraag laat zien dat de zorgverzekeraars door de meeste beroeps-
groepen als de grootste veroorzaker van regeldruk wordt gezien, met op de tweede plaats
ICT-systemen en op de derde plaats wet- en regelgeving.2088 Omdat de monitor bestaat uit
een vragenlijst is er (helaas) geen motivatie voor die beantwoording bekend. De vervolg-
monitor is begin 2020 uitgevoerd. Daarbij is de invultermijn van de vragenlijsten vanwege
COVID-19 ingekort, maar kon volgens de onderzoekers toch voldoende respons worden
gerealiseerd. Uit de monitor volgt dat het aantal zorgverleners dat (zeer) vaak last heeft
van regeldruk percentueel is afgenomen. Tegelijkertijd geven zorgverleners aan dat zij
geen afname van regeldruk beleven en meer tijd kwijt zijn aan het naleven van ineffectieve
of belastende regels. Binnen de eigen organisatie wordt wel een vermindering van regeldruk
ervaren, wat volgens de onderzoekers samenhangtmet de acties die daar zijn ondernomen
om met regeldruk aan de slag te gaan.2089

Een ander onderzoek is uitgevoerd door zorgverzekeraar IZZ. In de door IZZ voorgestelde
aanpak zijn verschillende factoren van regeldruk te signaleren, die zowel te maken hebben
met de tekst van de regel zelf als met de context van de zorginstelling en de zorgmedewer-
kers die de regelgeving moeten naleven.2090 IZZ voert regelmatig een zogeheten ‘Monitor
Gezond werken’ uit, waarbij de verzekerden worden ondervraagd over de effecten van
werken in de zorg op hun eigen gezondheid. Deze cijfers heeft IZZ toegespitst op regeldruk,
waarbij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als zorgsector met de hoogste regeldruk
naar voren komt.2091 In het algemeen geven werknemers in de zorg met een vast contract
en veel contracturen aan dat zij veel regeldruk ervaren. Daarnaast geven werknemers in
de zorg met een hoger aantal jaren werkervaring een hogere regeldruk aan. Uit het
onderzoek komt naar voren dat leeftijd geen rol speelt bij demate van regeldruk die ervaren
wordt.2092 Er is gekeken naar de invloed die de keuze voor zelfsturende teams heeft op
regeldruk. Daaruit komt, in tegenstelling tot de verwachting, naar voren dat er geen signi-

2086 VvAA 2021, p. 9, Schaufeli e.a. 2020, p. 2-4. Schaufeli & Schaufeli 2019.
2087 Schaufeli & Schaufeli 2020, p. 2-3,
2088 VvAA 2019, Schaufeli & Schaufeli 2019.
2089 Schaufeli e.a. 2020, VvAA 2020.
2090 Zie hoofdstuk 3.
2091 IZZ 2019, p. 2-4.
2092 Vergelijk met Klaster 2012 zoals besproken in 3.4.1, waar leeftijd wel een rol speelt.
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ficant verschil is met teams die niet zelfsturend zijn. Bij de zelfsturende teams wordt door
de onderzoekers een golfbeweging gesignaleerd: in eerste instantie neemt de regeldruk
toe, om weer af te nemen als het team langer als zelfsturend werkt. Werknemers die langer
dan vijf jaar in een zelfsturend team werken, ervaren volgens het onderzoek de minste
regeldruk. Het onderzoek gaat niet in op de oorzaken voor deze golfbeweging. Een andere
factor is het organisatieklimaat van de zorginstellingen. Binnen een ‘gezond en veilig’
organisatieklimaat wordt minder regeldruk ervaren.2093 Om in te kunnen schatten hoeveel
regeldruk een zorgmedewerker ervaart, heeft IZZ in het kader van het programma
‘(Ont)regel de Zorg’ een aantal materialen ontwikkeld om zorginstellingen te helpen om
de door hun medewerkers ervaren regeldruk te verminderen.2094 Daarin staan het nut van
regelgeving en de hoeveelheid tijd die met de naleving is gemoeid centraal. Het doel is,
volgens de door IZZontwikkelde routekaart, om te komen tot ‘noodzakelijke administratie’,
waarbij medewerkers het nut van de registraties snappen en de uitvoering hen door dit
begrip en voldoende ondersteuning niet te veel extra tijd of druk oplevert.2095

6.3.7 Vergelijking van de aanpak van regeldruk

Hiervoor is het beleid van VWS besproken dat is gericht op de aanpak van regeldruk in
de zorg. Daar komt uit naar voren dat de aanpak van regeldruk voortdurende aandacht
vereist en dat regeldruk in de zorg, net als eerder werd geconcludeerd voor het onderwijs,
een aanhoudend en complex probleem is.2096 In de aanpak van regeldruk in de zorg zijn
ontwikkelingen te zien die vergelijkbaar zijn met die in het onderwijs.2097 Om te beginnen
betreft dat de algemene verschuiving van het verminderen van de hoeveelheid administra-
tieve lasten naar het realiseren van een merkbare vermindering van de regeldruk die in de
praktijk wordt ervaren.2098 Datzelfde geldt voor de geleidelijk afnemende relevantie van
het economische oogmerk op het thema regeldruk en de wijziging van de instrumenten
die bij het beleid worden ingezet.2099 Daarnaast zijn de accenten die in het beleid worden
gelegd door OCW en VWS vergelijkbaar.2100 Zo verlegden beide ministeries pas in de
laatste programma’s hun aandacht naar de regeldruk die in de praktijk wordt ervaren.
Daarnaast ontstond er erkenning voor de grote rol van interne regeldruk in beide sectoren.
In zowel het onderwijs als de zorg zijn er experimenten uitgevoerd om input uit de sector

2093 IZZ 2019, p. 4-6.
2094 IZZ 2019a, IZZ 2019b, IZZ 2020.
2095 IZZ 2020, IZZ 2019a, p. 7-8.
2096 Zie hierover h5 en in het bijzonder 5.9.
2097 Zie 5.9.
2098 Zie 5.9.1.
2099 Zie 5.9.2 en 5.9.3.
2100 Zie 5.9.4.
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zelf op te halen. In het onderwijs gaat het om het ‘Experiment regelluwe scholen’ en in de
zorg om het ‘Experiment regelarme instellingen’.2101 Een uitkomst van die experimenten
is dat de ruimte die in de bestaande regelgeving zit, niet altijd bekend is op de werkvloer.
Zo wilden scholen afwijken van regelgeving die zulke afwijking al mogelijk maakte. En
zorginstellingen hielden nog een uitgebreide urenregistratie bij, die opvolgende Ministers
van VWS al uit de regelgeving hadden geschrapt.2102 Die schrapping voorkwam niet dat
de verplichting tot urenregistratie nog in interne regelgeving bestond.

Naast deze overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen de aanpak van regeldruk in de
zorg en het onderwijs. Zo heeft VWSvanaf 2018 ingezet op het overkoepelende programma
‘(Ont)Regel de zorg’, dat begon in de huisartsenzorg met het ‘actiecomité Het Roer Moet
Om’ en inmiddels door VWS in meerdere zorgsectoren is toegepast. OCW koos er juist
voor om de laatste jaren juist geen overkoepelend programma meer in te zetten en tijdens
de lopende projecten aandacht te besteden aan onnodige regeldruk. Al eerder in de aanpak
is zichtbaar dat interne regeldruk in beide semi-publieke sectoren een rol speelt. Waar
OCW de nadruk legt op de eigen rol van scholen en sectororganisaties bij het ontstaan
van interne regeldruk, kiest VWS ervoor omookde aanpak van interne regeldruk onderdeel
van haar programma te maken. Zo heeft OCW verschillende brochures ingezet in de strijd
tegen fantoomregelgeving, waarin werd benadrukt hoeveel – onbenutte – ruimte er in de
onderwijsregelgeving is.2103 In de zorg is die onbenutte ruimte er ook, zoals wordt geïllus-
treerd met het voorbeeld van de vijfminutenregistratie. Die registratie is door VWS niet
langer verplicht, maar zorgorganisaties hielden er toch nog aan vast.2104 Toch ligt de nadruk
in de aanpak vanVWSniet op het wijzen op die ruimte. Dit is zichtbaar in de schrapsessies
die VWS in het kader van ‘(Ont)Regel de zorg’ heeft georganiseerd, waarin irritante regels
ongeacht hun afkomst aan bod komen. Een ander verschil is dat er in de zorg relatief
eenvoudig is gekomen tot een overkoepelend meetinstrument, waarmee de voortgang van
de aanpak van regeldruk in de verschillende zorgsectoren kan worden gemeten. Het gaat
dan bijvoorbeeld omdemerkbaarheidsscan ontwikkeld doorCoomans e.a. en de ‘Nationale
Ontregelmonitor’ van de VvAA. Over de nadelen die kleven aan de merkbaarheidsscan is
eerder het nodige opgemerkt.2105 In het onderwijs is er geen overkoepelendmeetinstrument
dat uitsluitend is gericht op regeldruk, al komen in de ‘Nationale Enquête Arbeidsomstan-
digheden’ door onderzoekers van het CBS en TNO wel aspecten van regeldruk naar
voren.2106

2101 Zie 5.7.4, 5.8.5 en 6.3.5.
2102 Zie 6.2.4.
2103 Blesgraaf, NTOR 2019/1, p. 1-18, zie 2.2.12.
2104 Zie 6.2.3.
2105 Zie 6.3.5 en 6.3.6.
2106 Van Dam, Gielen & Hooftman 2021, zie 3.4.3.
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Eerder werd al uitgebreid geanalyseerd welke factoren van regeldruk volgen uit de bestu-
dering en aanpak van regeldruk in het onderwijs.2107 Een groot aantal van die factoren
wordt bevestigd in het hoofdstuk over de zorg, maar daaruit volgt soms een accent op
andere factoren van regeldruk. Zo laat de ‘merkbaarheidsscan’ zien dat de factor verande-
ringen niet alleen de grote hoeveelheid veranderingen in regelgeving betreft, maar tevens
samenhangt met een effectieve communicatie van zulke veranderingen. Onder meer door
een gebrekkige communicatie bereikten diverse versoepelingen demedische professionals
niet, waardoor hunmedewerkers of zijzelf de oudewerkwijze aanhielden. In het onderzoek
vanZuizewind e.a. in de langdurige zorgwordt op andere factoren van regeldruk gewezen.
Zij wijzen vijf oorzaken van regeldruk aan: ‘Nut en noodzaak van regels worden verschillend
ervaren, werkprocessen zijn niet efficiënt, er is een gebrek aan vertrouwen in elkaar, her-
komst en verplichting van regels zijn onduidelijk [en] regels worden onvoldoende ter
discussie gesteld.’2108 Hierin zijn verschillende factoren terug te zien. De nut en noodzaak
van regelgeving hangen samen met het gepercipieerde nut van regelgeving, maar ook met
het handelingsvermogen en de bruikbaarheid. Als de nut en noodzaak van regelgeving
onduidelijk is, of het werkproces inefficiënt is, is de bruikbaarheid lager. Een gebrek aan
vertrouwen hebben te maken met de twijfel en wantrouwen die uit regelgeving spreekt,
maar ook met de rol van het toezicht bij het ontstaan van regeldruk. De onduidelijkheid
over de herkomst van regels heeft temakenmet de factor kennis van en houding tegenover
regels. Datzelfde geldt voor de constatering dat regels onvoldoende ter discussie worden
gesteld, wat samenhangtmet de factoren ondersteuning, professionaliteit enwerkbaarheid.
Een factor die prominent naar voren komt is het gepercipieerde nut van een regel. Uit de
recente projecten komt naar voren dat van belang is dat de zorgverleners het nut van een
regel snappen. De schrapsessies laten bijvoorbeeld zien dat regels die in eerste instantie
voor schrapping worden voorgedragen, kunnen blijven bestaan als het doel en de inhoud
van de regel worden verduidelijkt door de regelgevende instantie.2109 Als zorgverleners
snappen waarom een bepaalde regel er is en welk doel ermee wordt nagestreefd, ervaren
zij die regel als nuttiger. Met dat hogere gepercipieerde nut hangt de proportionaliteit van
een regel, in de zin van deweging van kosten, werkbaarheid en gepercipieerd nut, samen.2110

In feite wordt de proportionaliteit getoetst in de ‘Trechter van verdunning’ en de ‘Argu-
mentenkaart’, waar deze factor een centrale rol heeft.2111

2107 Zie hoofdstuk 3.
2108 Zuizewind e.a. 2020.
2109 Ploegman e.a. 2020, p. 3-7, zie 6.3.5 en 6.3.6.
2110 Zie 3.4.5.
2111 Zie verder 6.4.5.
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De vergelijking die in dit hoofdstuk wordt uitgevoerd, is bedoeld om best practices voor
de aanpak van regeldruk in het onderwijs te destilleren uit programma’s die in de zorgsector
hebben plaatsgevonden. Zulke inzichten worden in de literatuur ook wel aangeduid als
lessons learned of bruikbare inzichten. Hier is gekozen voor de term ‘best practices’, om
overlapmet bruikbaarheid (als centrale factor die bij kan dragen aan regeldruk) te voorko-
men.Het gaat bij die best practices omervaringen en resultaten van de aanpak van regeldruk
in de zorg, die meegenomen kunnen worden in een volgend onderzoeksproject of
beleidsprogramma gericht op het onderwijs.2112 Als basis voor die inzichten is in de voor-
gaande paragrafen aandacht besteed aan de organisatie en regulering van de zorgsector
en zijn een aantal programma’s beschrevenwaarmee regeldruk in de zorgwordt aangepakt.
In deze paragraaf worden een aantal elementen van die programma’s beschreven die als
best practice toegepast zou kunnen worden op de onderwijssector. Daarbij wordt uit
wetenschappelijke onderzoek afgeleid welke onderbouwing er beschikbaar is voor dit
inzicht en daarna wordt besproken in hoeverre het inzicht in het onderwijs ingezet zou
kunnen worden. Vervolgens komen een aantal practices naar voren die weliswaar in de
zorg zijn gebruikt, maar waarvan toepassing in het onderwijs om verschillende redenen
minder voor de hand ligt.

6.4.1 (Ont)Regel de zorg – schrapsessies

Een kenmerkend instrument van het programma ‘(Ont)Regel de zorg’ zijn de schrapsessies.
Het idee voor het organiseren van schrapsessies is overgenomen van het ‘actiecomité Het
Roer Moet Om’ en verzekeraar VvAA, die tijdens een conferentie over hun initiatief een
aantal schrapsessies hebben georganiseerd. De opgehaalde actiepunten, ook aangeduid als
‘schrappunten’, zijn overhandigd aan de toenmalige Minister van Medische Zorg en Sport,
Bruins, en vormden het startpunt voor het programma ‘(Ont)Regel de zorg’.2113 Aan zulke
schrapsessies nemen allerlei soorten professionals deel, zoals zorgaanbieders, zorgverleners,
verzekeraars en toezichthouders, die betrokken zijn bij het type zorg dat in de sessie centraal
staat. Tijdens de schrapsessies komen administratieve verplichtingen aan bod, waarbij de
nadruk wordt gelegd op de verplichtingen waarvan de deelnemers de meeste last ervaren.
De regels worden besproken aan de hand van het gereedschap dat is ontwikkeld door de
denktank, namelijk de ‘Trechter van verdunning’ en de ‘Argumentenkaart’. Bij toepassing

2112 Zie bijvoorbeeld Actal 2012a, p. 5, Popelier e.a. 2007, WRR 2014, p. 55-56, WRR 2011a, p. 27-28, WRR
2006a, p. 91 en WRR 2000, p. 133, 154 en 161.

2113 ‘Opbrengsten schrapsessies. Overhandiging schrappunten VWS’, vvaa.nl.
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vande ‘Trechter van verdunning’wordt per regel gevraagdnaar de noodzaak,werkzaamheid
en doelmatigheid van die regel. De bestaande regelgeving kan aan de hand van zulke
schrapsessies worden doorgenomen. Vervolgens zou elke nieuwe regel aan deze criteria
moeten voldoen. De ‘Argumentenkaart’ bevat vragen die gebruikt kunnen worden om de
plus- en minpunten van een regel af te wegen.2114

De ‘Trechter van verdunning’ is door de denktank ontwikkeld op basis van de ‘Trechter
van Dunning’. Begin jaren ’90 heeft Dunning een trechter voorgesteld die bestond uit vier
zeven, namelijk noodzakelijkheid, werkzaamheid, doelmatigheid, eigen rekening en ver-
antwoording. Aan de hand van de vragen in die zeven kon volgens Dunning een rationele
beslissing genomenworden over de vraagwelke zorg in de basisverzekering thuishoort.2115

Er bestaat kritiek op de praktische bruikbaarheid van de trechter, onder meer omdat de
trechter nog steeds een (politieke) afweging vereist en geen absolute duidelijkheid verschaft
en de criteria moeilijk te operationaliseren zijn.2116 Toch biedt de trechter wel een hulpmid-
del om kritisch te kijken naar nieuwe en bestaande maatregelen en de keuze en wordt de
trechter ook meer recent nog gebruikt.2117 In een eerder besproken essay blikt Kraaijeveld
terug op de schrapsessies. Daarin heeft hij een aantal problemen geïnventariseerd die als
oorzaak voor administratieve lasten uit de schrapsessies naar voren komen. Zo signaleert
hij een informatieprobleem, dat eruit bestaat dat de inhoud van de regel niet duidelijk is
en niet duidelijk is van welke regelgevende instantie de regel afkomstig is. Een ander pro-
bleem is het doelmatigheidsprobleem, dat inhoudt dat bij een nieuwe regel niet vooraf
wordt overwogen of die regel wel doelmatig is en welke kosten die regel zou opleveren.
Beide problemen komen naar voren als de ‘Trechter van verdunning’ wordt toegepast.2118

Het tweede instrument is de ‘Argumentenkaart’, een grafisch weergegeven samenvatting
van veelvoorkomende argumenten uit de praktijk, die zowel voor als tegen het uitvoeren
een administratieve handelingenworden gebruikt. De argumentenkaart bevat argumenten
voor en tegen een administratieve handeling, gerangschikt in de categorieën kwaliteit, tijd,
aansprakelijkheid en werkplezier.2119

Naast de toepassing van de twee instrumenten die zijn ontwikkeld door de denktank is er
nog een element van de schrapsessies dat een best practice kan opleveren. In de schrapsessies
wordt veel nadruk gelegd op het begrijpen van de inhoud en het doel van de regelgeving.

2114 Zie 6.3.6.
2115 Commissie Dunning 1991, p. 149-155.
2116 Helderman 2006, p. 8-9, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 2006, p. 15-18.
2117 Brouwer&Rutten 2012, p. 67-87, CommissieDunning 1991, p. 150-151 verwijst naar verschillende bronnen

die de ontwikkelingen in Oregon beschrijven, waaronder publicaties van de Health Services Commission.
2118 Kraaijeveld 2018, p. 10-12, 17,18, 21.
2119 Denktank (Ont)Regel de zorg 2017c.
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Tijdens de schrapsessies kwam naar voren dat over de bestaande regelgeving veel ondui-
delijkheid bestond, wat bijdroeg aan de regeldruk die werd ervaren. Die onduidelijkheid
zag zowel op de ratio achter de regel, als op de manier waarop deze uitgevoerd zou moeten
of kunnen worden. De in ‘(Ont)Regel de zorg’ gekozen oplossing wordt geïllustreerd door
het adagium ‘snappen of schrappen’. Dit komt terug in een van de actielijnen van het
actieplan ‘(Ont)Regel de zorg’, waar het wordt gebruikt om de maatwerkaanpak uit te
leggen. De maatwerkaanpak bestaat uit schrapsessies, werkgroepen en samenwerksessies
met de betrokken actoren uit een zorgsector en regio, waarbij de ervaringen van de zorg-
verleners steeds het startpunt vormen.2120 In ‘(Ont)Regel de zorg’ wordt bestaande ondui-
delijkheid ofwel opgelost door voorlichting, ofwel doordat de regel wordt geschrapt. Uit
de reacties van de deelnemende zorgverleners blijkt dat hierdoor de regeldruk die zij
ervaren vermindert.2121

Wetenschappelijke onderbouwing
De schrapsessies lijken voor een beperkte positieve invloed op regeldruk te zorgen. In het
voorgaande zijn drie elementen van de schrapsessies besproken, namelijk de inzet van de
gereedschappen (de ‘Trechter van verdunning’ en de ‘Argumentenkaart’) en de nadruk
die op de inhoud en het doel van de regelgeving wordt gelegd. Die nadruk op het begrip
van het doel en de inhoud van de regel is ook zichtbaar in beide gereedschappen. De vraag
is welke wetenschappelijke onderbouwing er beschikbaar is voor de effectiviteit van die
elementen uit de schrapsessies.

Voor zowel de ‘Trechter van verdunning’ als voor de ‘Argumentenkaart’ geldt dat ze het
best kunnen worden beschouwd als een hulpmiddel bij het denkproces voorafgaand aan
de keuze voor een maatregel. Zo is er geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat
de effectiviteit van de originele ‘Trechter van Dunning’ of de daarop gebaseerde ‘Trechter
van verdunning’ kan onderbouwen. Datzelfde geldt voor de ‘Argumentenkaart’, die vooral
een manier biedt om veelvoorkomende argumenten grafisch weer te geven en te ordenen.

Het derde element van de schrapsessies is dat daarin de slogan ‘snappen of schrappen’
centraal staat. Deze slogan sluit aan bij een advies van Actal uit 2017. Daarin wordt bepleit
dat het voor het (kunnen) uitvoeren van regelgeving van belang is om die regelgeving ook
te begrijpen. Door uit te leggen wat het doel van een regel is en hoe deze kan worden
nageleefd, ontstaat minder regeldruk door die regel.2122 Hier sluit de werkwijze in de
schrapsessies bij aan. Een regel die wordt aangedragen voor schrapping vanwege de

2120 Kamerstukken II 2017/18, 29 515, nr. 424, b1, p. 9, 15.
2121 Hendriks e.a. 2015.
2122 Actal 2017a.
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regeldruk die deze oplevert kan blijven bestaan als de regelgevende instantie het nut van
die regel kan uitleggen. Dat een regel niet wordt gesnapt heeft deels te maken met het door
Kraaijveld gesignaleerde informatieprobleem, doordat informatie over het nut en doel van
de regel ontbreekt of onvoldoende bij de doelgroep aankomt. Daarnaast komt bij het niet
snappen van de regelgeving het regelprobleem naar voren, waaronder wordt verstaan dat
er te veel en te gedetailleerde regels worden gemaakt.2123 In die zin valt het belang van het
snappen van een regel wetenschappelijke te onderbouwen.

Toepassing op het onderwijs
De vraag is nu of de schrapsessies ook in het onderwijs zouden kunnen worden toegepast.
Een gerelateerde vraag is of in die sessies ook de nadruk moet worden gelegd op het begrip
van regels, gekarakteriseerd door het toepassen van het motto ‘snappen of schrappen’. In
2019 kondigde de toenmalige Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van
Engelshoven, aan om schrapsessies te gaan organiseren in het hoger onderwijs:

‘Tot slot ga ik ronde tafels en schrapsessies organiseren met onder andere stu-
denten, docenten, kwaliteitszorgmedewerkers en opleidingsdirecteuren om te
bezien welke aanvullende acties genomen kunnen worden om de ervaren
regeldruk te verminderen en tegelijk de kwaliteitszorg verbeteren.’2124

De organisatie van zulke sessies komt terug in de ‘Informatieafspraak 2021’, de uitkomst
van een overleg tussen OCW en verschillende betrokken organisaties in het hoger- en
wetenschappelijk onderwijs. Over de schrapsessies wordt vermeld dat er schrapsessies
worden georganiseerd bij een aantal specifieke instellingen die aangeven hieraan behoefte
te hebben, maar concrete sessies hebben nog niet plaatsgevonden.2125

Er is nog geen voornemen bekend om schrapsessies te organiseren in het po, vo of mbo.
De vraag is hier of het nuttig zou zijn om zulke schrapsessies ook in het po, vo en mbo toe
te passen. Bij de beantwoording van die vraag is van belang dat het onderwijs een andere
verhouding tussen externe en interne regeldruk kent dan de zorg. In de zorg wijst een
groot deel van de zorgprofessionals interne regelgevende instanties aan als belangrijkste

2123 Kraaijeveld 2018, p. 10-14, 21. Zie 6.3.6.
2124 Kamerstukken II 2018/19, 31 288, nr. 777, p. 6.
2125 Zie #39 (p. 33-34) van de Informatieafspraak 2021.

De ‘Informatieafspraak 2021’ vloeit voort uit overleg tussen de Vereniging van universiteiten (VSNU), de
Vereniging van Hogescholen (VH), de Nederlandse Raad voor Taal en Training (NRTO), de Inspectie van
hetOnderwijs, deCommissieDoelmatigheidHogerOnderwijs (CDHO), deNederlands-VlaamseAccredi-
tatieorganisatie (NVAO) enOCW.Naar aanleiding van deze afspraken heeft OnderzoeksbureauAndersson
Elffers Felix een verkenning naar regeldruk in het hoger onderwijs uitgevoerd (Van der Vegt, Ehrismann &
Van der Burg 2019).
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veroorzakers van regeldruk.2126 De merkbaarheidsscan en ontregelmonitor zijn (nog) niet
uitgevoerd in het onderwijs. Wel laat de evaluatie van de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’
van De Weerd en Van Bergen zien dat zowel externe als interne regeldruk een rol spelen
in het onderwijs.2127 Beide typen regeldruk kunnen in de schrapsessies aan de orde komen,
mits voldoende regelgevende instanties aan de sessies deelnemen. De betrokkenheid van
OCW is nodig voor wat betreft de regels die vanOCWafkomstig zijn,maar hetzelfde geldt
voor de Inspectie en schoolbesturen. Eventuele (indirecte) invloed van regelgevende
instanties op regels van een andere regelgevende instantie is beperkt. Het organiseren van
regionale schrapsessies, aan de hand van de trechter en het motto ‘snappen of schrappen’,
zou ook in het onderwijs kunnen bijdragen aan het merkbaar verminderen van regeldruk.
Daarbij wordt wel opgemerkt dat, mocht schrappen van wet- en regelgeving de uitkomst
van een schrapsessie zijn, waarschijnlijk een wetswijziging vereist is. Een voorwaarde is
tevens dat voldoende actoren uit verschillende betrokken groepen actoren aan de schrap-
sessies deelnemen.De ‘Regeldrukagenda 2014-2017’ en de diverse voorlichtende brochures
die OCW daarvoor samen met de Inspectie heeft uitgegeven, laten zien dat er ook in de
onderwijssectoren problemen bestaan met het begrijpen van de regelgeving.2128 Er zijn
vraagtekens te plaatsen bij de stelling dat deze brochures afdoende zijn om dit kennispro-
bleem op te lossen, nu blijkt dat de bedoeling van die brochures niet altijd overkomt en
die brochures de doelgroep überhaupt lang niet altijd bereiken.2129 Wellicht dat deze wel
worden bereikt door het organiseren van schrapsessies, waarbij dan zoals gezegd wel
gestreefd zoumoetenworden naar aanwezigheid van deelnemers uit alle groepen betrokken
actoren.

6.4.2 Experiment regelarme instellingen en (Ont)Regel de zorg – omdraaien
bewijslast

Een centraal concept in het ‘Experiment regelarme instellingen’ en het programma
‘(Ont)Regel de zorg’ is het omdraaien van de bewijslast voor administratieve lasten.2130 De
omkering van de bewijslast betekent dat het aan de regelgevende instantie is om de nood-
zaak van de regel aan te tonen. Hierdoor is het niet aan de zorgverlener of zorginstantie

2126 Schaufeli e.a. 2020.
2127 De Weerd & Van Bergen 2017, p. 10, 23, 37.
2128 Kamerstukken II 2014/15, 29 515, nr. 356, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Inspectie

van hetOnderwijs 2018a,Ministerie vanOnderwijs, Cultuur enWetenschap& Inspectie van hetOnderwijs
2018b, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Inspectie van het Onderwijs 2018c, Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Inspectie van het Onderwijs 2017.

2129 Zie hierover Blesgraaf, NTOR 2019/1, p. 18-33.
2130 Kamerstukken II 2010/11, 29 515 en 31 765, nr. 50, p. 1 en 3.
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om toe te lichten waarom een regel voor hen regeldruk oplevert.2131 Het omdraaien van
de bewijslast kan een best practice voor het onderwijs opleveren, nu in bestaande projecten
veelal aan professionals wordt gevraagd om specifieke regels aan te wijzen die voor hen
administratieve lasten en/of regeldruk opleveren. Een duidelijke illustratie van dit uitgangs-
punt is het veelvoorkomende idee van eenmeldpunt. Zo kan bijvoorbeeldworden gewezen
op het Meldpunt administratieve lasten bedrijven, het Meldpunt administratieve lasten
burgers en meer recent het Meldpunt Bureaucratie Zorg en regeldruk in de zorg of het
Meldpunt regeldruk po.2132 Deze meldpunten waren op verschillende momenten actief en
waren op verschillende doelgroepen gericht. Ze hadden gemeen dat het steeds aan de
melders was om aan te geven welke regels voor hen administratieve lasten of regeldruk
opleverden of bijdroegen aan bureaucratie. Daarnaast was het aan demelders om eventueel
suggesties voor oplossingen aan te dragen.Het lijkt dus gebruikelijk te zijn dat de ‘bewijslast’
van administratieve lasten of regeldruk ligt bij degene die hiervan de negatieve effecten
ervaart, in plaats van bij de regelgevende instantie. Het verschil tussen deze eerdere meld-
punten en de schrapsessies is dus dat niet langer door de melder moet worden aangegeven
waarom een regel bijdraagt aan regeldruk.

Wetenschappelijke onderbouwing
In het ‘Experiment regelarme instellingen’ en in het programma ‘(Ont)Regel de zorg’wordt
het omdraaien van de bewijslast toegepast in de schrapsessies. De vraag is of er wetenschap-
pelijke onderbouwing is voor de effectiviteit van het omdraaien van de bewijslast, dus voor
het laten aantonen van het nut van een regel door de regelgevende instantie. In ieder geval
is het nut van een regel is terug te vinden in de Aanwijzingen voor de regelgeving, waar
aanwijzing 2.2 gaat over de noodzaak van regelgeving. De toelichting bij die aanwijzing
vermeldt:

‘Regelgeving is noodzakelijk indien aannemelijk is dat het concrete voorstel
een effectieve, efficiënte en evenredige reactie vormt op het maatschappelijke
probleem dat aanleiding geeft voor die regelgeving. Daarvoor is dus vereist dat
voldoende zekerheid bestaat dat de voorgestelde regeling werkelijk zal leiden
tot het oplossen of verminderen van dat probleem, dat er geen minder bezwa-
rende alternatieven zijn, en dat de kosten en lasten daarvan gerechtvaardigd
worden door de ernst van het probleem.’2133

2131 Zie 6.3.5.
2132 Zie hiervoorKamerstukken II 2003/04, 29200-XIII, nr. 36, p. 37-38,Kamerstukken II 2003/04, 29 362, nr. 17,

p. 6, Kamerstukken II 2006/07, 30 597, nr. 12, p. 2, Van Bergen e.a. 2016, p. 2-3.
2133 Aanwijzing 2.2 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 2017, 69426).
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Tevens komt de noodzaak voor het opstellen van regelgeving terug in het toetsingskader
van het ATR.2134 In beide bronnen gaat het om een vraag die door de wetgever wordt
beantwoord in de memorie of nota van toelichting. Die bestaande aandacht voor die vraag
betekent echter nog niet dat er wetenschappelijke onderbouwing voor het nut van het
stellen van die vraag is. En het gaat hier om voorbeelden van vragen die vooraf door de
regelgevende instantie worden beantwoord. In het ‘Experiment regelarme instellingen’
gaat het om een vraag die achteraf wordt gesteld, naar aanleiding van een regel die voor
een professional regeldruk oplevert. Duidelijk is dat dit aspect van het ‘Experiment regel-
arme instellingen’ als zodanig niet is onderzocht. Het wordt wel genoemd in de beide
evaluaties die doorVWS zijn uitgevoerd,maarwetenschappelijke publicaties zijn hierover
nog niet beschikbaar.2135 In een essay over de toekomst van de Nederlandse maatschappij
noemt Tjeenk Willink de omkering van de bewijslast als een belangrijke maatregel tegen
regeldruk. Deze maatregel biedt volgens hem de mogelijkheid om het dilemma zichtbaar
te maken dat bestaat tussen het nuttige idee achter een regel en de mogelijk onwerkbare
situatie die het geheel van regels oplevert.2136

Meer in het algemeen komt het idee van omkeren van de bewijslast terug in het civiele
(proces)recht. Daar geldt de algemene regel dat wie zich beroept op de rechtsgevolgen van
door haar gestelde feiten, deze feiten ook moet bewijzen.2137 Zoals de Groot in zijn com-
mentaar aangeeft, zijn uitzonderingen op deze regel bijvoorbeeld de omkeringsregel en
de arbeidsrechtelijke omkeringsregel. In deze gevallen wordt niet de volledige bewijslast
omgedraaid, maar wordt deze bewijslast anders verdeeld.2138 Deze herverdeling vindt vaak
plaats ten gunste van de partij die de regel of norm niet heeft opgesteld. Van Dunné
bespreekt dat de omkeringsregel veel wordt toegepast in jurisprudentie over schade die
regelmatig voorkomt, waarbij het voor het slachtoffer (te) lastig is om het verband tussen
de schade en de actie aan te tonen. In die gevallen kan de toepassing van de omkeringsregel
volgens hem nieuwe rechtszaken voorkomen, omdat er ook zonder causaal verband een
duidelijke veroorzaker van de schade is.2139 Over de effectiviteit van de omkeringsregel
wordt vooral gediscussieerd in het licht van de andere mogelijkheden die in een civiele
procedure al bestaan, zoals het toepassen van een rechterlijk vermoeden.2140 Eventuele
bezwaren zijn echter niet van toepassing op de omkering van de bewijslast in het ‘Experi-
ment regelarme instellingen’, nu zulke alternatieven daar niet beschikbaar zijn.

2134 Zie onder meer 2.2.19.
2135 Kamerstukken II 2014/15, 31 765, nr. 95, b1, Kamerstukken II 2015/16, 29 515, nr. 388, b2.
2136 Tjeenk Willink 2018, p. 79.
2137 Beenders 2020.
2138 De Groot 2019.
2139 Van Dunné, Ars Aequi 2018, p. 840-853.
2140 Zie hierover bijvoorbeeld Akkermans & Van Dijk, AV&S 2012/5, p. 157-177.
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Toepassing op het onderwijs
Zou een omkering van de bewijslast ook kunnen worden toegepast op het onderwijs en
zou dit een bruikbaar instrument opleveren bij de aanpak van regeldruk in de onderwijs-
sector? In het onderwijs hebben al op verschillende momenten meldpunten bestaan waar
leraren regeldruk konden melden en suggesties voor verbeteringen konden doen. Eerder
werd al het voorbeeld van hetMeldpunt regeldruk primair onderwijs genoemd.De uitkom-
sten van dit meldpunt zijn geëvalueerd door Van Bergen e.a.2141 Opvallend is dat de toen-
malige bewindspersonen van OCW, Bussemaker en Dekker, op basis van de resultaten en
evaluatie van hetmeldpunt concludeerden dat het probleem in het onderwijs vooral interne
regeldruk betrof. De bal werd door hen als het ware teruggelegd bij de melders.2142 Als de
bewijslast in dit voorbeeld zou zijn omgedraaid zou de regel geschrapt worden, tenzij de
regelgevende instantie kon laten zien dat de regel desondanks van belang was. Het risico
voor OCW als regelgevende instantie is dat er veel regels zijn waarvan het nut en de
noodzaak voor de professionals op de werkvloer onvoldoende duidelijk zijn. Dat kan
betekenen dat de invoering van de omkeringsregel ervoor zorgt dat er veel regels zijn die
moeten worden toegelicht. Het doel van de omkering van de bewijslast is natuurlijk niet
dat er zoveelmogelijk regels worden gemeld die dan door de regelgevende instantiemoeten
worden toegelicht. In plaats daarvan is het de bedoeling dat er enerzijds bij de professionals
die de regels moeten naleven bewustzijn ontstaat dat regels een bepaald doel hebben en
anderzijds bij de regelgevende instantie aandacht is voor het zoveelmogelijk beperken van
de gevolgen van regels voor professionals. Als het goed is draagt de omkeringsregel eraan
bij dat er minder irritante regels worden ingevoerd waarvan het nut en de noodzaak
onvoldoende duidelijk zijn. Op die manier kan de omkering van de bewijslast bijdragen
aan het verminderen van regeldruk in het onderwijs.2143 Het omkeren van de bewijslast is
dus een best practice uit de aanpak van regeldruk in de zorg die in het onderwijs kanworden
toegepast.

6.4.3 (Ont)Regel de zorg – reactie op bottom-up initiatief

Bijzonder aan het project ‘(Ont)Regel de zorg’ is dat het als een initiatief vanuit de zorgver-
leners zelf is ontstaan.Ontwikkelingen die vanuit dewerkvloer ontstaanworden aangeduid
als bottom-up-initiatieven en staan tegenover acties die worden gepland vanuit het bestuur,
in dit geval VWS, die als top-down worden aangeduid.2144 In tegenstelling tot voorgaande

2141 Van Bergen e.a. 2016.
2142 Kamerstukken II 2016/17, 29 546, nr. 26, p. 3-4.
2143 Zie 6.4.5 over de schrapsessies, waarin de omkering van de bewijslast zou kunnen worden toegepast.
2144 Zie bijvoorbeeld Waslander & Pater 2017, p. 138, Wiezer e.a.,Tijdschrift voor Human Factors 2016/1, p. 20-

52.
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projecten om regeldruk te verminderen ging aan ‘(Ont)Regel de zorg’ geen directe of
indirecte sturing door VWS vooraf. In plaats daarvan was de stimulans voor het opstarten
van het project gedeelde frustratie en ontevredenheid binnen een specifieke groep zorgver-
leners, namelijk de huisartsen. Na het ontstaan van het actiecomité ‘Het Roer Moet Om’
zijn de huisartsen gaan samenwerken met de VvAA en is later ook VWS bij het initiatief
betrokken.

In het geval van ‘(Ont)Regel de zorg’ heeft VWS dus niet het initiatief of de startfase
gestimuleerd. Toen de initiatiefnemers VWS bij hun project trachtten te betrekken, is
VWS hier echter wel actief op ingegaan. Na de eerste schrapsessies begin 2017, heeft VWS
dit in overlegmet de projectdeelnemers opgepakt.2145 Deze samenwerking heeft uiteindelijk
geresulteerd in het gelijknamige actieplan van VWS. Dit voorbeeld betekent natuurlijk
niet dat het bruikbare inzicht van dit project is gelegen in de – qua uitvoerbaarheid proble-
matische – suggestie dat bottom-up initiatieven een positief effect op de regeldruk kunnen
hebben.Hoe zulke initiatieven gestimuleerd zouden kunnenworden is nogmaar de vraag,
zeker gezien het feit dat het initiatief mede is ontstaan uit een gedeelde frustratie bij de
initiatiefnemers. Wat wel als best practice van het programma ‘(Ont)Regel de zorg’ gezien
zou kunnen worden, is dat het tonen van actieve en positieve betrokkenheid bij het project
op prijs wordt gesteld door de professionals binnen de sector. Uit de ‘(Ont)Regelmonitor
2020’ komt naar voren dat de bekendheid met het programma ‘(Ont)Regel de zorg’ toe-
neemt en dat zorgverleners zich gesteund voelen door het initiatief.2146 Daarnaast is de
positieve invloed van het programma zichtbaar in actieve deelname van bij de zorgsector
betrokken partijen in activiteiten die worden georganiseerd, zoals de schrapsessies die
onderdeel uitmaken van het project.2147 Of de actieve en positieve aansluiting van VWS
bij het project ook in een merkbare vermindering van regeldruk heeft geresulteerd, is
onderzocht door KPMG. Hierbij is de op rijksniveau ontwikkelde merkbaarheidsscan
toegepast, die bestaat uit interviews, focusgroepen en een enquête.2148 Uit de merkbaar-
heidsscan over ‘(Ont)Regel de zorg’ die Ploegman e.a. in 2020 hebben uitgevoerd, komt
naar voren dat zorgverleners een lichte daling van de regeldruk merken.2149

Wetenschappelijke onderbouwing
Er is beperkt onderzoek beschikbaar overmethoden om bottom-up initiatieven te stimule-
ren. Zoals deWRR in een rapport over participatie schreef, kan de overheid zulke initiatie-

2145 Kamerstukken II 2017/18, 29 515, nr. 424, b1, p. 8-9, Kamerstukken II 2017/18, 29 515, nr. 424, p. 1-2.
2146 VvAA 2020, p. 10-11.
2147 Coomans e.a. 2016.
2148 Coomans e.a. 2016. Zie 6.3.5.
2149 Ploegman e.a. 2020. Zie 6.3.6.
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ven alleen bevorderen door het creëren van gunstige randvoorwaarden.2150 Als voorbeelden
van zulke randvoorwaarden noemt de WRR het delen van informatie door de overheid
en het stimuleren van manieren waarop burgers deel kunnen nemen aan het maatschap-
pelijke verkeer.2151 De WRR identificeert drie elementen die nodig zijn in de situatie waarin
succesvolle burgerinitiatieven ontstaan:

‘Een eerste is de aanwezigheid van trekkers – mensen die zich inhoudelijk
verbinden met een bepaald onderwerp en anderen in hun enthousiasme mee-
nemen – en verbinders – ‘meertaligen’ die de schakel kunnen vormen tussen
groepen burgers en beleidsmakers of groepen burgers onderling. Daarnaast
moet er sprake zijn van respect: burgers willen serieus worden genomen. En
tenslotte moeten beleidsmakers een evenwicht vinden tussen loslaten en steu-
nen.’2152

Of het creëren van zulke randvoorwaarden ook invloed heeft op het ontstaan van bottom-
up initiatieven van professionals, volgt niet uit het WRR-rapport. Het verschil tussen
professionals en ‘gewone’ burgers zit erin dat de participatie van de professionals gewenst
is binnen de uitvoering van hun professionele taken. Dat kan betekenen dat vergelijkbare
elementen van belang zijn bij het bevorderen van bottom-up initiatieven van professionals.
Waar de aanwezigheid van ‘trekkers’ lastig gestimuleerd kan worden, heeft de overheid
wel mogelijkheden om het ontstaan van ‘verbinders’ in de sector te ondersteunen. Idealiter
nemen branche- en sectororganisaties deel aan overleg met de overheid en onderhouden
zij tegelijkertijd contacten met hun achterban, waardoor zij een verbindende rol kunnen
spelen. Daarbij moeten de branche- en sectororganisaties wel de input en belangen van
de originele initiatiefnemers in het oog houden. Het risico bestaat dat zij te zeer betrokken
raken en het initiatief volledig overnemen op hun beleidsagenda, waardoor de invloed van
de professionals uiteindelijk wegvalt.2153

Toepassing op het onderwijs
Tot slot is het de vraag hoe OCW omgaat met bottom-up initiatieven uit het onderwijs en
of de reactie vanVWSop ‘(Ont)Regel de zorg’ daarbij een bruikbaar voorbeeld zou kunnen
zijn. Het eerste deel van de vraag ziet op de mogelijkheid dat bottom-up initiatieven ont-
staan. Daarbij is het onderzoek vanWaslander, Hooge en Theisens over lenige netwerkstu-

2150 WRR 2012.
2151 WRR 2012, p. 12-16.
2152 WRR 2012, p. 12.
2153 Dit fenomeen wordt wel aangeduid als ‘going native’ (antropologie) of ‘regulatory capture’ (toezichtlitera-

tuur). Zie Stoopendaal & Bouwman 2018, p. 23-28, Broek e.a. 2016, p. 31, Leeuw 2015, p. 186, De Ridder &
Reinders 2014, p. 17 -19, Onderwijsraad 2014b, p. 21-24.
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ring door OCW van belang.2154 Die rol van OCW in het onderwijs maakt de kans klein dat
er een initiatief ontstaat dat volledig in de sector zelf komt. Er zijn wel voorbeelden van
initiatieven die (deels) door OCW werden gestimuleerd. Een eerste voorbeeld is de
oprichting van de Onderwijscoöperatie in 2011, met als doel om te komen tot een
beroepsgroep van leraren, bestaande uit beroepsorganisaties van onderwijspersoneel.2155

Tromp beschrijft een van de taken van de Onderwijscoöperatie, namelijk het uitwerken
van een beschrijving van het beroep van leraar en het uitwerken van de bekwaamheidseisen
de beroepsbeschrijving. OCW subsidieerde de Onderwijscoöperatie en was bij de inhoud
van dewerkzaamheden betrokken doordatOCWdiverse convenanten slootmet belangen-
en sectororganisaties. In 2018 hief deOnderwijscoöperatie zichzelf op vanwege een gebrek
aan draagvlak bij onderwijspersoneel.2156 Een tweede voorbeeld is het Lerarencollectief.
Deze organisatie beoogt een beroepsvereniging voor leraren in het po te vormen.2157 Ook
deze organisatie wordt gesubsidieerd door OCW. De initiatiefnemers voor het Lerarencol-
lectief, Rovers en Van der Veen, namen dat initiatief na een oproep van de toenmalige
Minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs, Slob.2158 Voor beide voorbeelden geldt dat
de invloed van OCW betekent dat niet werkelijk sprake is van een bottom-up initiatief,
maar dat vooral de werking van lenige netwerksturing door OCW wordt geïllustreerd en
er in feite sprake is van top-down initiatieven.

Het tweede deel van de vraag ziet op de manier waarop OCW op het ontstaan van een
dergelijk initiatief reageert. De evaluatie van de hiervoor besproken Onderwijscoöperatie
bevat in dit verband een aantal relevante opmerkingen. Zo wordt gewaarschuwd dat
(politieke) druk averechts kan werken en ertoe kan leiden dat het draagvlak vermindert
doordat het initiatief als ‘opgelegd’ wordt gezien. Een andere waarschuwing is dat het
noodzakelijk is omvooraf vast te leggenwelke rollen en verantwoordelijkheden het initiatief
zal kennen en wat de verwachte uitkomst is.2159 Behalve deze opmerkingen is vooral de
reactie van OCW op het bottom-up initiatief relevant en niet zozeer of (indirecte) sturing
door OCW heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het initiatief. Het gaat erom
welke resultaten de steun aan een initiatief oplevert. Zo laat de ‘(Ont)Regelmonitor’ van
de VvAA zien dat professionals zich door ‘(Ont)Regel de zorg’ gesteund voelen in de uit-
oefening van hun vak.2160 Naast zulke steun is het voorstelbaar dat het draagvlak voor
maatregelen groter is bij een initiatief dat op de werkvloer is ontstaan, dan bij een pro-

2154 Waslander, Hooge & Theisens 2017, Hooge 2017. Zie 2.3.5.
2155 Paul 2018, p. 11-23.
2156 Tromp 2022, p. 66 e.v. (par. 3.4), Paul 2018, p. 13-14, 20-23.
2157 ‘Over ons’ lerarencollectief.nl, VORaad 2019.
2158 Kamerstukken II 2018/19, 27 923, nr. 367.
2159 Paul 2018, p. 32-33.
2160 VvAA 2020, p. 9-10.
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gramma dat als opgelegd wordt ervaren.2161 Als in het onderwijs een bottom-up initiatief
zou ontstaan, is het daarom belangrijk dat de uitvoering ervan wordt gesteund. Of het
daarbij zou moeten gaan om het verlenen van steun of het overnemen van het idee, zoals
bij ‘(Ont)Regel de zorg’ het geval was, kan het beste met de initiatiefnemers worden afge-
stemd.

6.4.4 Experiment regelarme instellingen – toezicht op basis van high trust,
high penalty

Er is nog een ander element van het ‘Experiment regelarme instellingen’ dat wellicht als
best practice voor het onderwijs kan worden gebruikt. In het experiment, en waar mogelijk
breder, wordt meer uitgegaan van vertrouwen in de zorgverleners. Dit wordt high trust,
high penalty genoemd en houdt in dat de toezichthouders er in beginsel van uitgaan dat
goede zorgwordt verleend, totdat eventueel het tegendeel blijkt. Danwordt fors ingegrepen
met sancties. De andere insteek van de toezichthouders is bedoeld om regelarm werken
te bevorderen. Om de zorginstellingen aan te moedigen om meer regelarm gaan werken,
is het vergroten van vertrouwen nodig. Uit onderzoek is duidelijk dat risicomijding een
van de factoren is die bijdraagt aan regeldruk.2162 Zulke risicomijding is onder meer
zichtbaar door het vasthouden aan bestaande werkwijzen waarin handelingen uitgebreid
werden geregistreerd. Een veelgenoemde reden voor het vasthouden aan oudewerkwijzen
en afvinklijstjes is dat in de zorgsectoren een bepaalde angst voor de toezichthouders heerst.
De bestaande werkwijzen zijn eerder goedgekeurd, waardoor hieraan vasthouden veilig
voelt en veranderingen spanning kunnen opleveren.2163 Het idee is dat als de toezichthouder
meer uitgaat van vertrouwen, dit ervoor kan zorgen dat zorgverleners bestaandewerkwijzen
meer los durven te laten.

Wetenschappelijke onderbouwing
Het hanteren van het principe high trust, high penalty is geen nieuwe aanpak. De laatste
jaren neemt de aandacht voor deze aanpak, die onder verschillende benamingen wordt
besproken, toe. Zo passen verschillende toezichthouders het principe high trust, high
penalty toe. Daarbij is het dilemma dat de juiste balans moet worden gevonden tussen
vertrouwen enwantrouwen.2164 Verschillende auteurs signaleren dat high trust, high penalty

2161 Zie 3.3.8.
2162 Zie 3.2.5.
2163 Kamerstukken II 2015/16, 29 515, nr. 388, b2, p. 22.
2164 WRR 2013, p. 52-53.
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in feite een uitwerking van de responsive regulation-benadering is.2165 De WRR omschrijft
die theorie als een benadering ‘waarin afhankelijk van de aard van het probleem en de
houding van de ondertoezichtstaanden een keuze gemaakt wordt tussen informele inter-
venties en formele juridische sancties’.2166 Onder meer Six betoogt dat de slogan high trust,
high penalty meer verwarring oproept dan hij oplevert:

‘De onderliggende veronderstelling in deze redenering is dat vertrouwen en
controle substituten zijn: als je vertrouwt controleer je niet (want vertrouwen
is niks doen); en als je controleert vertrouw je niet (want controleren is een
teken van wantrouwen).’2167

Six verwijst vervolgens naar onderzoek waarin zij laat zien dat controle en vertrouwen
elkaar kunnen versterken. Overigens kan dit verband ook worden omgedraaid: controle
kan het vertrouwen versterken doordat de sterke controle het idee kan vergroten dat het
toezicht als een garantie voor kwaliteit werkt.2168 Beide relaties tussen controle en vertrouwen
hebben te maken met de individuele ervaring, het gaat erom hoe de individuele ondertoe-
zichtgestelde het toezicht ervaart. Ook Stoopendaal en Bouwman stellen dat er in het toe-
zicht een voortdurende spanning bestaat tussen vertrouwen en wantrouwen.2169 In die
spanning moet volgens hen een balans gevonden worden, waarbij de toezichthouders en
de partijen in het veld elkaar in toenemende mate gaan vertrouwen. Het vertrouwen kan
ervoor zorgen dat de partijen in het veld de regelgeving beter gaan naleven vanwege het
vertrouwen dat in hen gesteld wordt. Zulk evenwicht herkennen zij niet in high trust, high
penalty, wat volgens hen uitgaat van wantrouwen in plaats van vertrouwen. De ondertoe-
zichtgestelde leeft dan de regelgeving na uit angst voor de mogelijk opgelegde straf.2170

Over de vraag met welke aanpak en met de inzet van welke interventies het onderlinge
vertrouwen het beste bevorderd kan worden, is volgens de WRR nog meer onderzoek
nodig.2171

Toepassing op het onderwijs
Net als in de andere publieke sectoren is de Inspectie, als toezichthouder in het onderwijs,
op zoek naar de beste manier om dat toezicht vorm te geven.2172 Honingh, Ehren en Van

2165 Over deze benaderingwerd in 1992 gepubliceerd doorAyers &Braithwaite. Ehren 2019, p. 1, Stoopendaal &
Bouwman 2018, p. 11-12, WRR 2013, p. 52-53, Six, Tijdschrift voor Toezicht 2010 (1)1, p. 14.

2166 Robben, Bal & Grol 2013, p. 62.
2167 Six 2014.
2168 Six, Tijdschrift voor Toezicht 2010 (1)1, p. 6-26.
2169 Stoopendaal & Bouwman 2018, p. 39-41.
2170 Stoopendaal & Bouwman 2018, p. 11-12.
2171 WRR 2013, p. 63-64.
2172 Zie 3.3.10.
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Montfort bespreken welke termen daar de afgelopen jaren centraal hebben gestaan. Zij
beschrijven een ontwikkeling van ‘risicogericht toezicht’ via ‘verdiend vertrouwen’ naar
‘bestuursgericht toezicht’. Bij risicogericht toezicht besteedt de Inspectie extra aandacht
aan scholen die mogelijk als zwak of zeer zwak aangemerkt worden vanwege de (onvol-
doende) onderwijskwaliteit of financiële risico’s. Verdiend vertrouwen houdt in dat de
Inspectie minder aandacht besteed aan het toezicht op instellingen die goed hebben
gepresteerd.2173 De invoering van het ‘bestuursgericht toezicht’ is in 2020 door Honingh
e.a. geëvalueerd. Deze vorm van toezicht is volgens hen gebaseerd op ‘het idee dat
schoolbesturen gemotiveerd en in staat moeten zijn om de onderwijskwaliteit binnen hun
school of scholen te verbeteren.’2174 Verdiend vertrouwen is volgens hen nog steeds de
centrale term in het ‘bestuursgerichte toezicht.2175 In de eigen evaluatie van de Inspectie
wordt dit beaamd en kondigt de Inspectie een nieuwe herziening van deOnderzoekskaders
aan.2176

Kortom, in het onderwijs wordt het concept high trust, high penalty al toegepast, weliswaar
onder een andere benaming. De schoolbesturen krijgen immers het vertrouwen van de
Inspectie, totdat een inspectiebezoek reden geeft om te twijfelen aan de gerealiseerde
onderwijskwaliteit. Dat is van belang nu het fenomeen van risicomijding, dat in het
‘Experiment regelarme instellingen’ werd genoemd als reden om high trust, high penalty
in te voeren, ook in het onderwijs zichtbaar is. Veelal gaat het daarbij niet expliciet over
het fenomeen van risicomijding, maar over het feit dat regelmatig wordt vastgehouden
aan regelgeving die al inmiddels is vervallen.2177 Een dergelijke praktijk vormde mede de
aanleiding voor het uitbrengen van de brochure ‘Ruimte in Regels’, waarin is verduidelijkt
welke verplichtingen er gelden.2178 Impliciet speelt risicomijding daarbij een rol, waar men
aan oude regelgeving blijft vasthouden omdat de oudewerkwijze in ieder geval goedgekeurd
was en dat bij een nieuwewerkwijze (nog) onduidelijk is. Een al eerder besproken voorbeeld
is het aanhoudende gebruik van de niet langer verplichte groepsplannen in het po.2179 Een
ander voorbeeld is de mogelijkheid voor scholen om te kiezen voor een alternatief
schoolplan. Uit de voortgangsrapportages over het ‘Experiment regelluwe scholen’ volgt
dat de afwijking die door vijf basisscholen werd gemeld een alternatief schoolplan betrof.
Met een alternatief schoolplan bedoelden die scholen bijvoorbeeld een jaarlijks beknopter
schoolplan, waarin voor gedetailleerdere uitwerking naar andere documenten wordt ver-

2173 Honingh, Ehren & Van Montfort, Bestuurskunde 2018 (27) 4, p. 19-21.
2174 Honingh e.a. 2020, p. 5-6.
2175 Honingh e.a. 2020, p. 19-20.
2176 Inspectie van het Onderwijs 2020, p. 4-7.
2177 Zie over dit fenomeen van fantoomregelgeving onder meer 2.3.8 en 3.3.10.
2178 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Inspectie van het Onderwijs 2017.
2179 Zie 3.3.10.
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wezen.2180 Zoals in de eindevaluatie van dat experimentwordt vermeld, bleek dat alternatieve
schoolplan al mogelijk binnen de bestaande wetgeving.2181 Naar aanleiding van het experi-
ment hebben OCW en de Inspectie dit toegelicht in een brochure.2182 Vanwege de rol die
vertrouwen in het ontstaan en voorkomen van regeldruk speelt, is het van belang datOCW
en de Inspectie blijven zoeken naar de juiste rol van vertrouwen in het toezicht.2183

6.4.5 Experiment regelarme instellingen – waardegedreven werken

Het ‘Experiment regelarme instellingen’ vertoont zowel qua benaming als qua inhoud
overeenkomsten met het ‘Experiment Regelluwe scholen’.2184 Daarom zullen deze experi-
menten hier eerst worden vergeleken. Zo worden beide experimenten aangeduid als een
voorbeeld van een regelluwe zone,waarmeewordt verwezennaar een zonemet vrijstellingen
om bepaalde regelgeving tijdelijk buiten werking te stellen.2185 In beide experimenten mag
van bepaalde onderdelen van de wet- en regelgeving worden afgeweken. Daarbij vormt
het merkbaar verminderen van regeldruk een impliciete doelstelling. Beide experimenten
vormen een onderdeel van de respectievelijke departementale programma’s waarmee het
rijksbrede programma gericht op het verminderen van regeldruk wordt uitgevoerd. In die
zin beogen de experimenten bij te dragen aan het verminderen van regeldruk. Tegelijkertijd
is het verminderen van regeldruk geen expliciete doelstelling van de experimenten. Uit de
brief over het ‘Experiment regelarme instellingen’ volgt dat het doel van het experiment
is om te inventariseren welke regels afgeschaft kunnen worden en van welke regels de
noodzaak wordt betwijfeld.2186 Uit artikel 2 van het Besluit experiment regelluwe scholen
PO/VO volgt dat het doel is om te onderzoeken of het bieden van ruimte leidt tot verbete-
ring van de kwaliteit of doelmatigheid van het onderwijs.2187 In beide experimenten speelt
de kwaliteit van de geleverde zorg of onderwijs een centrale rol. Dit komt enerzijds tot
uiting in het hanteren van een goede beoordeling door de toezichthouder als toegangseis
voor deelname aan het experiment. Anderzijds geldt voor beide experimenten dat deelname
niet tot een vermindering van de kwaliteit mag leiden.2188 Tevens kent de opzet van beide
experimenten een (tussentijdse) evaluatie. Voor het ‘Experiment regelluwe scholen’ is deze

2180 Van der Vegt e.a. 2019, p. 11-14, Van der Vegt e.a. 2017, p. 11-12, Van der Vegt e.a. 2016, p. 15-16.
2181 Van der Vegt e.a. 2020, p. 35.
2182 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Inspectie van het Onderwijs 2019.
2183 Zie 3.4.8.
2184 Zie 6.3.5 over het ‘Experiment regelarme instellingen’ en 5.7.4 en 5.8.5 over het ‘Experiment regelluwe

scholen’.
2185 Ranchordás 2018, p. 28-29, Cnossen & Van der Laan 2018, p. 97.
2186 Kamerstukken II 2011/12, 31 765, nr. 53, p. 1.
2187 Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO (Stb. 2015, 443).
2188 Art. 2 Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO (Stb. 2015, 443) en Kamerstukken II 2011/12, 31 765,

nr. 53, p. 3.
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evaluatie uitbesteed aan externe onderzoekers, terwijl de evaluatie van het ‘Experiment
regelarme instellingen’ door ambtenaren van VWS is uitgevoerd.2189 Uit deze evaluaties
volgt dat een uitkomst van beide experimenten is dat een aantal van de deelnemende
instellingen van deelname heeft afgezien, omdat de gewenste afwijking al mogelijk was
binnen de bestaandewet- en regelgeving.2190 Instellingen zoeken dus kennelijk ruimte waar
deze feitelijk al onder de geldende wetgeving bestaat. Dit roept de vraag op waarom van
deze mogelijkheden voorafgaand aan het experiment nog geen gebruik werd gemaakt.

Het is vervolgens de vraag of de aanpak die in de zorg is gekozen een best practice voor
het onderwijs kan opleveren. In het ‘Experiment regelarme instellingen’ staat de term
‘waardegedrevenwerken’ centraal. In de evaluatierapportenwordt verwoord hoe ‘waarde-
gedreven werken’ is geïmplementeerd, namelijk door bij elke regel te reflecteren op de
toegevoegde waarde voor het primaire proces.2191 Een definitie of implementatie van de
centrale term ontbreekt echter. Daardoor is onduidelijk wat precies onder het primaire
proces wordt verstaan en vooral wanneer zulke toegevoegde waarde aanwezig is. Tevens
is onduidelijk wat er gebeurt in de situatie dat slechts een van de betrokken partijen toege-
voegde waarde ervaart. Voorts is het de vraag wanneer en door wie zou moeten worden
beoordeeld of er toegevoegde waarde voor het primaire proces is. Vanwege de voorgaande
kanttekeningen is het idee van ‘waardegedrevenwerken’ lastig toe te passen in het onderwijs.

��� &IERX[SSVHMRK ZER HI HIIPZVEEK

In dit hoofdstuk stond de deelvraag centraal welke best practices kunnen worden afgeleid
uit de manieren waarop in de zorg wordt getracht om regeldruk te verminderen. Voor het
antwoord op die vraag was het eerst van belang om globaal te begrijpen hoe de zorgsector
is georganiseerd.2192 De zorg is, net als het onderwijs, een semi-publieke sector, waar de
geleverde dienst met publiek geld wordt gefinancierd. Vanwege hun grondwettelijke ver-
antwoordelijkheid spelen de betrokken ministeries (VWS en OCW) een grote rol in de
sectoren. In de zorg ligt er een grote taak om interne regeldruk te bestrijden, die onder
meer wordt veroorzaakt door andere regelgevende instanties die naast VWS in de sector
aanwezig zijn, zoals de zorgverzekeraars. De rol van de zorgverzekeraars hangt samen met
de uitwerking van marktwerking in de zorg. Daarnaast is er een samenhang met de wijze
waarop de zorg wordt gefinancierd, waarbij per handeling een tarief wordt vastgesteld.

2189 Kamerstukken II 2015/16, 29 515, nr. 388, b2, Kamerstukken II 2014/15, 31 765, nr. 95, b1.
2190 Kamerstukken II 2015/16, 29 515, nr. 388, b2, p. 23, Kamerstukken II 2020/21, 29 546, 33, b1, p. 17,

Kamerstukken II 2016/17, 29 546, nr. 26, b1, p. 5.
2191 Kamerstukken II 2014/15, 31 765, nr. 95, b1, p. 13.
2192 Zie 6.2.
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Voorts speelt risicomijding door zorgaanbieders en zorgverleners een rol. Ondanks de
verschillen tussen de beide sectoren, kan de effectieve aanpak van regeldruk in de zorg
best practices voor het onderwijs opleveren.

Het gaat bij de best practices om ervaringen en resultaten van de aanpak van regeldruk in
de zorg, diemeegenomen kunnenworden in een volgend onderzoeksproject of beleidspro-
gramma gericht op het onderwijs.2193 Als basis voor die best practices is aandacht besteed
aan de organisatie en regulering van de zorgsector en zijn de programma’s beschreven
waarmee regeldruk in de zorg werd en wordt aangepakt.2194 Uit die beschrijving zijn ver-
volgens een aantal elementen afgeleid die als best practice toegepast zou kunnen worden
op de onderwijssector. Daarbij wordt uit wetenschappelijke onderzoek afgeleid welke
onderbouwing er beschikbaar is voor dit element. Daarna wordt besproken in hoeverre
het inzicht in het onderwijs ingezet zou kunnen worden. Een aantal elementen uit de
aanpak van regeldruk in de zorg vormen een best practice voor de aanpak van regeldruk
in het onderwijs, maar er zijn ook een aantal elementen die in de zorg zijn gebruikt, maar
waarvan toepassing in het onderwijs omverschillende redenenminder voor de hand ligt.2195

De eerste best practice die wordt besproken betreft het organiseren van schrapsessies. In
zulke sessies worden regels die regeldruk veroorzaken aan de hand van gereedschappen
als de ‘Trechter van verdunning’ en de ‘Argumentenkaart’ besproken. De regelgevende
instantie legt het nut van de regel uit, waardoor er begrip voor de regel ontstaat en deze
minder regeldruk oplevert. Regels die niet nuttig blijkenworden geschrapt. De schrapsessies
die in de zorg zijn georganiseerd, werden door de deelnemers positief ervaren. In het
onderwijs is de ambitie uitgesproken omschrapsessies te organiseren in het hoger onderwijs,
maar dat is nog niet het geval in het po, vo en mbo. Met de organisatie van zulke sessies
in het onderwijs zou ook daar een positief effect op regeldruk gerealiseerd kunnen worden.
Een praktische vraag is hoe het schrappen concreet in zijn werk zou gaan.Waar een interne
regel van een onderwijsinstelling via een betrekkelijk korte procedure geschrapt zou kunnen
worden, vereist het schrappen van een externe regel vanOCWwaarschijnlijk het opstarten
van een langdurig(er) wetgevingsproces. Een tweede best practice betreft de mogelijkheid
van het omdraaien van de bewijslast, waarbij het aan de regelgevende instantie is om het
nut te laten zien van de regel die regeldruk veroorzaakt. Dit is vooral uitvoerbaar in com-
binatiemet anderemaatregelen, zoals het organiseren van schrapsessieswaarin de omkering
van de bewijslast kan plaatsvinden. Een derde best practice ziet op de reactie van een

2193 Zie bijvoorbeeld Actal 2012a, p. 5, Popelier e.a. 2007, WRR 2014, p. 55-56, WRR 2011a, p. 27-28, WRR
2006a, p. 91 en WRR 2000, p. 133, 154 en 161.

2194 Zie 6.2 en 6.3.
2195 Zie 6.4.
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ministerie als in de sector een bottom-up initiatief ontstaat. Hoewel dergelijke initiatieven
in de praktijk lastig te stimuleren zijn, kan het faciliteren van zulke initiatievenwel bijdragen
aan het verminderen van regeldruk. In tegenstelling tot de zorg is er in het onderwijs vaak
sprake van initiatieven die deels door OCW zijn gestimuleerd en dus niet volledig bottom-
up zijn. Hoewel de bestaande relatiemetOCWhet faciliteren van de initiatieven vergemak-
kelijkt, kan die relatie er tevens aan bijdragen dat het draagvlak voor het initiatief afneemt
omdat het als opgelegd door de overheid wordt ervaren. Tussen deze twee effecten moet
een balans worden gezocht.

Naast deze best practices zijn er elementen die wel centraal staan in de door VWS gehan-
teerde aanpak van regeldruk,maar die lastiger zijn toe te passen op de aanpak van regeldruk
in het onderwijs. Dat gaat bijvoorbeeld om de rol van vertrouwen in het toezicht. VWS
stelt uit te gaan van vertrouwen en duidt dit aan als high trust, high penalty. In het onderwijs
blijkt vertrouwen een vergelijkbare rol te spelen binnen het ‘bestuursgerichte toezicht’. In
het algemeen lijken toezichthouders op zoek naar de juiste verhouding tussen vertrouwen
en wantrouwen. Het vinden van een dergelijke balans is belangrijk, mede vanwege de rol
die vertrouwen en risicomijding spelen bij het ontstaan van regeldruk. Dit element is dus
weliswaar aan temerken als een best practice, maar het wordt al toegepast in het onderwijs.
Tot slot staat in het ‘Experiment regelarme instellingen’ het concept ‘waardegedreven
werken’ centraal. Daarmee wordt bedoeld dat de toegevoegde waarde voor het primaire
proces centraal staat bij de ontwikkeling van nieuwe regelgeving. Dat concept roept diverse
vragen op. Zo is het ingewikkeld wat precies onder het primaire proces wordt verstaan en
wanneer er toegevoegdewaarde voor het primaire proces aanwezig is. Tevens is onduidelijk
wat er gebeurt in de situatie dat slechts een van de betrokken partijen toegevoegde waarde
ervaart. Voorts is het de vraag wanneer zou moeten worden beoordeeld of er toegevoegde
waarde voor het primaire proces is. Vanwege de voorgaande kanttekeningen is het idee
van ‘waardegedreven werken’ geen best practice die valt toe te passen in het onderwijs.

Uit de aanpak van regeldruk in de zorg blijken verschillende best practices voor het
onderwijs. Aan de toepassing van die inzichten in het onderwijs zijn nog een aantal prak-
tische vragen en dilemma’s verbonden. Toch kan die toepassing een bijdrage leveren aan
het verminderen van de regeldruk die op de werkvloer wordt ervaren. Regeldruk blijft
echter een complex probleem, waaraan een groot aantal factoren bijdraagt.2196 Met de best
practices uit de zorg zal het probleem van onnodige regeldruk in het onderwijs dan ook
niet volledig opgelost worden.

2196 Zie hoofdstuk 3.
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Regeldruk is een lang bestaand en complex probleem dat actueel blijft en zich niet beperkt
tot een bepaalde maatschappelijke sector. Zo komen geluiden over een (te) hoge regeldruk
al jaren van onder meer het bedrijfsleven, de politie, de zorg en het onderwijs. In dit
onderzoek staat de regeldruk centraal die wordt ervaren door leraren, schoolleiders en
schoolbestuurders in het po, vo en mbo.2197 Voordat de bevindingen van dit onderzoek
aan de orde komen, bespreek ik eerst een recent voorbeeld uit het onderwijs dat een illu-
stratie biedt van hoe regeldruk kan ontstaan.

In het voorjaar van 2021 is het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ (hierna ‘NPO’) gelan-
ceerd.2198 Dat NPO is bedoeld als incidentele ondersteuning bij het wegwerken van achter-
standen die zijn veroorzaakt door de coronamaatregelen, waardoor onderwijsinstellingen
een periode gesloten bleven en er vooral digitaal onderwijs werd gegeven. Voor het NPO
zijn de onderwijssectoren opgesplitst in twee groepen: het funderend onderwijs (po en vo)
en mbo, hbo en wo. De maatregelen in de eerste groep zijn gericht op de onderwijsinstel-
lingen en in de tweede groep op zowel de studenten als de onderwijsinstellingen. Voor
beide groepen is er een keuzemenu ontwikkeld met daarin evidence-based maatregelen.
Dat zijn maatregelen waarvan de effectiviteit wetenschappelijk onderbouwd is.2199 In het
mbo en hoger onderwijs zijn er in een bestuursakkoord afspraken gemaakt over de maat-
regelen, waarvoor de financiering plaatsvindt via ‘een opslag in de lumpsum’.2200 De
lumpsum bestaat uit een totaalbedrag per school, dat de school zelf kan besteden aan
materiaal en personeel. De opslag is geregeld in een wijziging van de begroting van het
Ministerie vanOnderwijs, Cultuur enWetenschap (OCW).2201 In het funderend onderwijs
is geen bestuursakkoord afgesloten. In plaats daarvan is de aanvullende financiering

2197 Behoudens verwijzingen betreffende de voorbeelden die in de conclusie aan bod komen, zijn de literatuur-
verwijzingen te vinden in de desbetreffende hoofdstukken.

2198 Kamerstukken II 2020/21, 35 570-VIII, nr. 185, Kamerstukken II 2020/21, 35 570-VIII, nr. 185, b1, Kamer-
stukken II 2020/21, 35 570-VIII, nr. 220.

2199 De maatregelen voor het funderend onderwijs zijn te vinden op de website nponderwijs.nl. De maatregelen
voor het mbo, hbo en wo staan opgesomd in Kamerstukken II 2020/21, 35 570-VIII, nr. 220, b1.

2200 Kamerstukken II 2020/21, 35 570-VIII, nr. 220, b4.
2201 Kamerstukken II 35 740, 2020/21, nr. 1, Kamerstukken II 2020/21, 35 740, nr. 2, Kamerstukken II 2020/21,

35 570-VIII, nr. 211.
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opgenomen in een ministeriële regeling, die in diverse brieven is toegelicht.2202 In het
funderend onderwijs kunnen (bevoegde gezagen van) scholen subsidie ontvangen voor
maatregelenuit een keuzemenu. Eerstmoet een zogenoemde schoolscanwordenuitgevoerd,
die de situatie en achterstanden op de school in kaart brengt. Vervolgens kan het bevoegd
gezag, in overleg met de medezeggenschapsraad, leraren, ouders en leerlingen, bepalen
welke maatregelen het beste aansluiten bij de specifieke school.2203 De voortgang van het
NPO wordt bijgehouden met verschillende landelijke monitoren. Daarnaast moeten de
schoolbesturen in hun jaarverslag verantwoording afleggen over de inzet van maatregelen
uit het NPO op hun school.2204

Het NPO biedt een illustratie van hoe maatregelen kunnen bijdragen aan regeldruk. Zo is
het NPO ontstaan vanuit een maatschappelijk probleem: door de coronamaatregelen
ontstonden er leerachterstanden. Demissionair Minister van OCW, Van Engelshoven, en
demissionair Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Slob, kwamen met
het keuzemenu tegemoet aan zorgen van de Tweede Kamer en vanuit de maatschappij
over de door corona veroorzaakte leerachterstanden.2205 Aan de maatschappelijke en
politieke zorg dat het extra publieke geld goedmoetworden besteed, wordt tegemoetgeko-
men doordat uitsluitend evidence-basedmaatregelenworden gefinancierd.Het keuzemenu
biedt scholen duidelijkheid en tegelijkertijd ruimte voor maatwerk. Die duidelijkheid
bestaat uit de vaste lijst met mogelijke interventies, terwijl de ruimte eruit bestaat dat het
bevoegd gezag zelf de beste combinatie van maatregelen kan selecteren om daarmee de
leerachterstanden in hun eigen school aan te pakken. Mediaberichten en Kamerdebatten
over het NPO laten zien dat een balans tussen duidelijkheid en ruimte voor maatwerk
lastig te vinden is. Enerzijds wordt er gevraagd om meer duidelijkheid, anderzijds zijn er
geluiden dat er onvoldoende maatwerk mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld te zien in verschil-
lende moties die werden ingediend tijdens de parlementaire debatten over het NPO. Zo
betrof een motie van de Kamerleden Paul en Peters de verduidelijking van het maatschap-
pelijke doel van hetNPO en vervolgens de uitwerking daarvan inmeetbare indicatoren.2206

In zijn reactie benadrukte minister Slob dat is gezocht naar een balans tussen het vereisen

2202 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet
Onderwijs en Media van 13 april 2021, nr. MBO/27454500, houdende wijziging van de Subsidieregeling
inhaal- en ondersteunings- programma’s onderwijs 2020–2021 in verband met de openstelling van nieuwe
aanvraagtijdvakken in 2021 (Stcrt. 2021, 19015).

2203 Kamerstukken II 2020/21, 35 570-VIII, nr. 185,Kamerstukken II 2020/21, 35 570-VIII, nr. 211,Kamerstukken
II 2020/21, 35 570-VIII, nr. 220, b2.

2204 Kamerstukken II 2020/21, 35 570-VIII, nr. 220, p. 11-12, Kamerstukken II 2020/21, 35 570-VIII, nr. 220,
b2, p. 5-6.

2205 NOS 7 juni 2021, Onderwijsraad 2021a, NOS 22 mei 2021, Veldhuis & Versteegh, NRC 1 juni 2021,
Kamerstukken II 2020/21, 35 570-VIII, nr. 252.

2206 Kamerstukken II 2020/21, 35 570-VIII, nr. 233.
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van verantwoordingmet indicatoren en het bieden van ruimte voormaatwerk voor scholen
door het NPO op de eigen situatie toe te passen:

‘Inderdaad, men moet zich verantwoorden en men heeft niet onbeperkt de
ruimte om maar datgene te doen wat men goed vindt. Ik denk dat we daar met
elkaar goede afspraken over hadden gemaakt en dat dat ook zo hoort. Het is
een beetje zoeken naar de balans tussen enerzijds alles achter de komma regelen
met allerlei indicatoren, maar het daarmee ook helemaal doodslaan en ander-
zijds wel een goede verantwoording vragen, maar ook ruimte bieden aan
scholen omkeuzes temaken die passen bij de leerlingenpopulatie die ze hebben
en de professionele oordelen die ze hebben over wat voor die leerlingen nodig
is en wat er moet gebeuren.’2207

Dit voorbeeld laat een bekende tegenstelling in hetNederlandse onderwijs zien, een paradox
die bijdraagt aan het ontstaan van regeldruk. Daarnaast draagt het keuzemenu in het NPO
bij aan regeldruk doordat de schoolscan in een korte periode moet plaatvinden en er in
die periode ook over de te nemenmaatregelenmoetworden overlegd tussen schoolbestuur,
schoolleiding, leraren en medezeggenschapsraad. Het schoolbestuur moet later in het
jaarverslag verantwoording afleggen over de genomen maatregelen.

Na deze illustratie van hoe regeldruk kan ontstaan, ga ik verder in op de bevindingen van
dit onderzoek. In dit hoofdstuk beantwoord ik de hoofdvraag van dit onderzoek, namelijk
welke wetgevingstechnieken en beleidsinstrumenten zijn of kunnen worden toegepast
door OCW om de regeldruk die wordt ervaren in het po, vo en mbo in Nederland te
verminderen. Die vraag is opgesplitst in deelvragen die in de afzonderlijke hoofdstukken
zijn beantwoord. Hoofdstuk 2 gaat over de vraag hoe regelgeving tot stand komt en hoe
regeldruk theoretischwordt gedefinieerd in diverse academische disciplines. In hoofdstuk 3
komt aan de orde welke factoren volgens onderzoek bijdragen aan regeldruk. Hoofdstuk 4
behelst een inventarisatie van de mogelijke instrumenten die ingezet (kunnen) worden
om regeldruk te verminderen. Vervolgens bevat hoofdstuk 5 een beschrijving en analyse
van het beleid waarmee OCW sinds 1980 heeft getracht om regeldruk te verminderen. Tot
slot komt in hoofdstuk 6 aan de orde hoe regeldruk in de zorg is aangepakt en welke best
practices voor het onderwijs daaruit kunnen worden afgeleid. Samen vormen deze onder-
delen het antwoord op de centrale onderzoeksvraag, die aan bod komt in paragraaf 2.
Vervolgens bevat paragraaf 3 suggesties voor de verdere aanpak van regeldruk door OCW
en voor vervolgonderzoek naar het concept regeldruk.

2207 Kamerstukken II 2020/21, 35 570-VIII, nr. 252, p. 61.
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7.2.1 Algemene bevindingen

Het begrip regeldruk staat centraal in dit onderzoek. Regeldruk is een essentially contested
concept, een concept waarvan geen eenduidige betekenis bestaat. Het is een overwegend
als negatief ervaren gevolg van regels dat te maken heeft met de belasting die het uitvoeren
en naleven van die regels veroorzaakt. Van belang is om te vermelden dat (overheids)regels
diverse positieve effecten opleveren. Deze voordelenwordenwel aangeduid als regelgemak,
regelgeluk of regelnut. Zo verschaffen regels duidelijkheid over de onderlinge verhoudingen,
bieden ze rechtszekerheid en kunnen ze autonomie bewaken of vergroten. Naast deze
potentiële voordelen van regels wordt in het algemeen aangenomen dat elke regel een
bepaalde mate van regeldruk oplevert. Die regeldruk is niet negatief als deze bijvoorbeeld
bijdraagt aan de naleving van de regel of vrijheden beschermt. Erwordt daaromonderscheid
gemaakt tussen nodige en onnodige regeldruk, waarbij alleen onnodige regeldruk zoveel
mogelijk moet worden voorkomen. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) bepaalt
met behulp van een toetsingskader of er sprake is van onnodige regeldruk. In dat toetsings-
kader wordt eerst gekeken of er sprake is van een overheidstaak die het beste met het
instrument regelgeving kanwordenuitgevoerd.Verderwordt gekekennaar demogelijkheid
van minder belastende alternatieven, naar de werkbaarheid van de uitvoeringswijze en of
de gevolgen voor regeldruk volledig en juist in beeld zijn gebracht. Waar in dit hoofdstuk
wordt gesproken over regeldruk, gaat het steeds over onnodige regeldruk.

Het concept regeldruk kent verschillende dimensies. Die dimensies worden zichtbaar in
de wetenschappelijke bestudering van regeldruk en in de aanpak ervan met diverse
beleidsprogramma’s sinds de jaren ’80. De eerste jaren kreeg de objectieve en kwantitatieve
dimensie van regeldruk de meeste aandacht. Later werd duidelijk dat regeldruk ook een
subjectieve en kwalitatieve dimensie kent. In semi-publieke sectoren zoals het onderwijs
en de zorg is er daarnaast een derde dimensie zichtbaar. Die dimensie heeft te maken met
de oorsprong van de regels. Het kan gaan om regelgeving van de overheid (externe regel-
druk) of regels van actoren binnen een sector (interne regeldruk). Met de term (externe)
regelgevingwordt hier verwezen naar algemene regels van de overheid die zijn opgenomen
inwetten,ministeriële regelingen en beleidsregels. Over het algemeen geldt dat het initiatief
voor de regelgeving die betrekking heeft op het onderwijs tot stand komt op initiatief van
de bewindslieden van OCW of van Kamerleden. In de verschillende fasen van het wetge-
vingsproces wordt de regelgeving vervolgens uitgewerkt door ambtenaren van OCW en
vervolgens voorgelegd aan en behandeld door het parlement. Daarnaast kan regelgeving
afkomstig zijn van andere ministeries, bijvoorbeeld over het arbeidsrecht. De regelgeving
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die betrekking heeft op het onderwijs is dus afkomstig van verschillende bronnen, waarbij
het merendeel van de bewindslieden van OCW. Omdat dat ook geldt voor de regelgeving
in de aangehaalde voorbeelden, wordt het onderscheid hier niet verder geëxpliciteerd. In
de onderwijsrechtelijke literatuur wordt wel de aanduiding ‘(onderwijs)wetgever’ gehan-
teerd. Die term dekt hier de lading niet, omdat het in dit onderzoek niet uitsluitend gaat
over wet- en regelgeving van OCW, maar ook nadrukkelijk over andere instrumenten die
OCW kan inzetten, zoals voorlichting of nudging en boosting. Die instrumenten worden
niet door de (onderwijs)wetgever ingezet, maar zijn afkomstig van OCW. Hoewel het
juridisch minder nauwkeurig is om te schrijven over regelgeving van OCW, dekt deze
aanduiding toch het beste de lading van wat is onderzocht. Daarom zal de aanduiding
OCW hier verder worden aangehouden. Interne regels zijn regels en procedures van een
school(bestuur), sectororganisatie of belangenorganisatie, zoals protocollenwaarin externe
regelgeving wordt uitgewerkt. In zowel externe als interne regeldruk is de objectieve en
kwantitatieve en subjectieve en kwalitatieve dimensie terug te zien. Het verband tussen de
dimensies is in hoofdstuk 2 weergeven in onderstaande figuur:

Figuur 7.1: Verband tussen de dimensies van regeldruk (paragraaf 2.4)

De verschillende delen van het assenstelsel worden kort toegelicht aan de hand van een
voorbeeld. Linksboven gaat het over regeldruk die objectief en kwantitatief is vast te stellen
enwordt veroorzaakt door een interne regel, zoals de interne verplichting om eenmonitor-
en evaluatiesysteem op een bepaalde manier te gebruiken. Rechtsboven gaat het over
interne regeldruk die subjectief en kwalitatief van aard is, zoals het schoolbeleid rond het
betrekken van ouders. Het gaat daarbij niet om de vereiste organisatie, maar om de
administratieve handelingen die ermee gepaard gaan. Linksonder staat externe regeldruk
die objectief van aard is en kwantitatief vast is te stellen, zoals het periodiek indienen van
een jaarverslag en het aanleveren van andere administratieve gegevens. Tot slot gaat het

457

� 'SRGPYWMI



rechtsonder over externe regeldruk die subjectief en kwalitatief van aard is en wordt ver-
oorzaakt door externe regels, zoals de verplichting om gegevens in het lerarenregister bij
te houden.

Zoals de analyse in hoofdstuk 3 laat zien is de mate waarin een regel of ander instrument
bijdraagt aan regeldruk afhankelijk van een groot aantal factoren. De factoren beïnvloeden
elkaar onderling en dragen samen bij aan het ontstaan van regeldruk. De onderstaande
figuur (uit paragraaf 3.5) laat zien dat de factoren die bijdragen aan regeldruk in drie
categorieën kunnen worden ingedeeld, namelijk factoren die te maken hebben met de
wettekst zelf, met de context waarin de regel wordt toegepast en met de persoon die de
regelmoet naleven. De benaming van deze categorieën is voor discussie vatbaar. Ze komen
ieder uitgebreid aan de orde in de literatuur, waarbij er verschillende accenten worden
gelegd. De term wettekst wordt hier ruim opgevat en omvat niet alleen letterlijk de tekst
van de wet of regel zelf, maar tevens het bredere wetgevingsproces waarin die wettekst tot
stand komt. Dat proces loopt van de aanleiding voor wetgeving, de totstandkoming en de
Kamerbehandeling tot de inwerkingtreding, communicatie en uitvoering. Met de term
contextwordt het geheel van betrokken actoren in de drie onderzochte onderwijssectoren,
het po, vo en mbo, bedoeld. Het gaat om scholen, inclusief de leraren, schoolleiders en
schoolbestuurders die er werken, maar ook om andere organisaties die bij deze sectoren
zijn betrokken, zoals belangen- en sectororganisaties, de Inspectie van het Onderwijs (de
Inspectie) als toezichthouder en de bewindslieden van OCW en Kamerleden als initiators
voor onderwijswetgeving. In die context moet de regel worden nageleefd en uitgevoerd.
De context beïnvloedt die naleving en uitvoering: hetmaakt verschil of een administratieve
verplichtingmoet worden nagekomen door een groot schoolbestuur, datmeerdere scholen
in stand houdt en beschikt over een afdeling voor administratieve ondersteuning, of door
een zogenoemde ‘eenpitter’, bestaande uit een zelfstandig schoolbestuur waar die taak
bijvoorbeeld is toebedeeld aan één persoon. Tot slot verwijst de term persoon naar de
individuele persoon die de regelgeving moet naleven en uitvoeren. In dit onderzoek gaat
het dan specifiek om een leraar, schoolleider of schoolbestuurder.
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Figuur 7.2: Schematische weergave factoren van regeldruk (paragraaf 3.5)

Met deze figuur draagt dit onderzoek bij aan de bestaande literatuur over regeldruk, door
hierin een ordening aan te brengen. Na de uitwerking van het schema in hoofdstuk 3 komt
het terug in de verdere hoofdstukken, waarbij er in het bijzonder aandacht is voor de
centrale factor bruikbaarheid.

In hoofdstuk 4 staan de instrumenten centraal waarmee de overheid in het algemeen, en
OCW in het bijzonder, regeldruk kan beïnvloeden. De term instrumenten verwijst naar
allerhande hulpmiddelen die OCW ter beschikking staan. Uit de inventarisatie in hoofd-
stuk 4 is duidelijk dat er breed scala aan mogelijke instrumenten bestaat. Dat scala bestaat
uit verschillende vormen van formele regelgeving (zoals open normen, zorgplichten en
doelvoorschriften), alternatieven voor regelgeving (zoals convenanten, algemene voorwaar-
den en zelfregulering) en overige en ondersteunende instrumenten (zoals voorlichting,
nudging en boosting en advisering door het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)). De
overige en ondersteunende instrumenten, zijn geen wetgevingstechnieken of wetgevings-
alternatieven, maar instrumenten die op een andere manier bij de aanpak van onnodige
regeldruk ingezet kunnen worden omdat ze factoren van regeldruk kunnen beïnvloeden.
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Een voorbeeld is de advisering door het ATR, die onderdeel uitmaakt van het wetgevings-
proces en daarbinnen borgt dat er aandachtwordt besteed aan regeldruk en in het bijzonder
aan de bruikbaarheid en werkbaarheid van de regel. In eerder verricht onderzoek wordt
de nadruk vooral gelegd op de (technische) werking van de instrumenten. Onderzoek en
empirische data over de invloed van de instrumenten op het gedrag van individuele actoren
ende invloed vande instrumenten op regeldruk ontbreken grotendeels.Daarnaast ontbreekt
het perspectief van actoren in een bepaalde sector, doordat de nadruk vooral ligt op het
perspectief van de wetgever. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de literatuur over de inzet van
zelfregulering, waar empirische onderbouwing ontbreekt voor de veronderstelling dat er
een positief effect uitgaat van een grotere betrokkenheid van normadressaten, bijvoorbeeld
in de vorm van deelname aan overleg binnen de sector over de inhoud van de normen.
De verwachte positieve effecten zouden ondermeer bestaan uit een betere normacceptatie,
een beter draagvlak, meer autonomie en handelingsvermogen voor de normadressaten en
minder onnodige regeldruk. Op basis van de literatuur die wel beschikbaar is, is geïnven-
tariseerd welke instrumenten kunnen worden ingezet om een deel van de factoren die
bijdragen aan regeldruk positief te beïnvloeden. Elk instrument kent vaak ook eenmogelijke
negatieve invloed. Zo kunnen zorgplichten meer ruimte bieden voor eigen invulling van
de norm door normadressaten, maar bestaat tegelijk het risico op toenemende onduide-
lijkheid en een verschuiving van externe naar interne regeldruk als interne actoren die
ruimte gaan invullen. De overheid moet de mogelijke gevolgen van verschillende instru-
menten tegen elkaar afwegen. Die keuze is vaak ook een politieke keuze, bijvoorbeeld
omdat de voorkeur voor een bepaald instrument in het regeerakkoord is vastgelegd. Idea-
liter vindt er een analyse plaats van de situatie die moet worden gestuurd. Uit die analyse
moet blijken welke actoren regeldruk ervaren en in welke context of sector die actoren
actief zijn. Vervolgens is het nodig om de regeldruk zelf te analyseren. Daarbij is het de
vraag uit welke categorie of categorieënmet factoren van regeldruk de verwachte regeldruk
bestaat. Tot slot kan de vraag worden beantwoord welke instrumenten samen het
beleidsprobleem aanpakken en de factoren van regeldruk positief beïnvloeden.

In hoofdstuk 5 is het beleid gericht op het verminderen van regeldruk in het onderwijs
besproken. Uit die beschrijving komt naar voren dat de insteek van dat beleid steeds
minder uitsluitend kwantitatief van aard werd, waardoor er meer aandacht kwam voor de
kwalitatieve aspecten van regeldruk. Daarnaast is er een toenemende aandacht voor de
context waarin een bepaalde regel terechtkomt en voor de persoon die de regel moet uit-
voeren en naleven. Vervolgens is in hoofdstuk 6 een vergelijking met de zorg uitgevoerd.
Die vergelijking levert diverse best practices op voor de aanpak van regeldruk in het
onderwijs. Uit het ‘Experiment regelarme instellingen’ komt naar voren dat het nuttig kan
zijn om zogenoemde ‘schrapsessies’ te organiseren.Het doel van deze sessies is om actoren
gezamenlijk in kaart te laten brengen welke regels regeldruk veroorzaken en deze regels
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waar mogelijk te schrappen. Aan die sessies nemen actoren uit de betrokken sector deel.
Zo bestond de eerste schrapsessie van de beroepsgroep huisartsen uit verschillende deel-
nemers, waaronder huisartsen, vertegenwoordigers van diverse brancheorganisaties,
zorginstellingen en zorgverzekeraars, ambtenaren van VWS en coördinatoren van
(Ont)Regel de Zorg.2208 Deze schrapsessies vonden plaats tijdens de startbijeenkomst van
het initiatief ‘(Ont)Regel de Zorg’, later zijn zelfstandige schrapsessies georganiseerd. Tijdens
die sessies wordt ‘de bewijslast omgedraaid’: het is niet aan de melder om uit te leggen
waarom een bepaalde regel regeldruk of administratieve verplichtingen oplevert, maar aan
de regelgevende instantie om uit te leggen wat het nut van de regel is en waarom deze niet
geschrapt kanworden. Een andere best practice is om bottom-up initiatieven te stimuleren,
zoals is gebeurd met het initiatief ‘(Ont)Regel de Zorg’. VWS heeft de initiatiefnemers
daarbij in eerste instantie ondersteund en vervolgens is het initiatief, in overleg met de
initiatiefnemers, geïncorporeerd in het toenmalige VWS-programma gericht op het ver-
minderen van regeldruk.

Na deze algemene bevindingen wordt de verdere beantwoording van de onderzoeksvraag
in de volgende subparagrafen gestructureerd aan de hand van drie categorieënmet factoren.
De bevindingen over de aanpak van regeldruk hebben te maken met de wettekst zelf, met
de context waarin de regelgeving wordt uitgevoerd en nageleefd en met de personen die
de regelgeving uitvoeren en naleven.

7.2.2 Bevindingen gerelateerd aan de wettekst

In de figuur met de schematisch weergeven factoren van regeldruk2209 wordt de term wet-
tekst breder opgevat dan alleen de tekst van de regel zelf. Datzelfde gebeurt hier: de
bevindingen die aan de wettekst gerelateerd zijn hebben te maken met de regelgeving zelf
en met het bredere proces waarin die regelgeving in verschillende fasen tot stand komt.
In dat proces wordt eerst beleid ontwikkeld dat vervolgens moet worden uitgevoerd met
gebruikmaking van instrumenten. Regelgeving is daarbij een van de instrumenten die
kunnen worden ingezet. De bevindingen betreffen ook de nadruk die in dat proces ligt op
regelgeving als instrument en de instrumentele wijze waarop regelgeving wordt ingezet.

Uit de bewoording van de programma’s waarmee regeldruk vanaf 1980 zowel rijksbreed
als specifiek op het onderwijsterrein werd aangepakt, klinkt een noodzaak tot het beperken
van regeldruk. De beoogde vermindering van regeldruk werd aanvankelijk weergegeven

2208 Bakker e.a. 2018, p. 20.
2209 Figuur 3.1, herhaald als figuur 7.2.
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in vermindering van de omvang van administratieve lasten. Deze doelstelling werd gerea-
liseerd en de administratieve lasten zijn fors verminderd. Toch corresponderen de resultaten
op papier niet met de resultaten die in de praktijk worden ervaren. De opeenvolgende
beleidsprogramma’s hebben kennelijk niet gezorgd voor een afname van de regeldruk die
wordt ervaren. Integendeel: als het leraren, schoolleiders en schoolbestuurders – in ver-
schillende onderzoeken – wordt gevraagd, is de regeldruk die zij ervaren niet afgenomen
maar juist toegenomen. Uit andere sectoren, zoals de zorg, komt een vergelijkbaar beeld
naar voren. In de tekst van de programma’s is een nadruk zichtbaar op factoren die met
de wettekst zelf te maken hebben, bijvoorbeeld omdat de hoeveelheid regelgeving een
belangrijke component blijkt. Overigens zijn de programma’s lang niet altijd voorzien van
een degelijke wetenschappelijke onderbouwing. Zo was de effectiviteit van de gekozen
instrumenten niet altijd vooraf duidelijk. Daarbij gaat het zowel om de effectiviteit van het
instrument om het beleidsdoel te bereiken als om de effecten die het instrument op regel-
druk heeft. Een voorbeeld is de invoering van zorgplichten, zoals de zorgplicht van het
bevoegd gezag voor de kwaliteit van het onderwijs (artikel 10 WPO). De invoering van
zorgplichten vindt vaak plaats zonder dat vooraf wordt onderzocht of de beoogde ruimte
ook zo wordt ervaren, of de regeldruk inderdaad afneemt en of er verschuivingen, bijvoor-
beeld van externe naar interne regeldruk, ontstaan. Tevens wordt de effectiviteit van het
instrument ten aanzien van het beleidsdoel en de gevolgen voor regeldruk achteraf maar
mondjesmaat geëvalueerd. De programma’s richtten zich eerst op een afname van het
aantal regels en later op het verminderen van de kosten diemet de naleving van regelgeving
zijn gemoeid. Die kosten worden weergegeven in administratieve lasten per jaar, een
berekening van de totale tijd en moeite die de naleving van een regel kost, maal het aantal
keer dat de regel wordt toegepast. De term administratieve lasten wordt rijksbreed
gehanteerd en geldt daarom voor alle actoren die regelgevingmoeten naleven en uitvoeren.
Dezelfde berekeningwordt nog steeds gebruikt voor de berekening vanwatmet een nieuwe
term ‘regeldrukkosten’ heet. In deze kwantitatieve aanpak van regeldruk zijn diverse fac-
toren te herkennen die met de wettekst zelf te maken hebben, zoals het aantal regels, de
regeldichtheid en de kosten van naleving.

De nadruk op de wettekst zelf is zichtbaar bij de instrumenten die regering en parlement
selecteren om maatschappelijke problemen aan te pakken. Het instrument regelgeving
lijkt als het ware de standaardoptie in het beleidsproces te zijn. Daarmee wordt bedoeld
dat het instrument regelgeving het uitgangspunt vormt, waardoor vooral wetgevingstech-
nieken zoals harmonisering, horizonbepalingen, open normen, zorgplichten of doelvoor-
schriftenworden ingezet.Hoewel in het IntegraalAfwegingskader voor beleid en regelgeving
(IAK) een vraag is opgenomen over welk instrument de beste oplossing biedt, lijkt het
erop dat andere instrumenten niet of slechts beperkt worden overwogen.Dat is bekritiseerd
in diverse adviezen van de Afdeling Advisering van de Raad van State, de Onderwijsraad
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en het ATR. Door de summiere afweging is het resultaat veelal een vorm van regelgeving.
Alternatieven voor regelgeving, zoals convenanten, algemene voorwaarden of zelfregulering
worden minder snel gekozen. Datzelfde geldt voor ondersteunende instrumenten zoals
voorlichting of digitalisering. De veelvuldige inzet van het instrument regelgeving kan
deels worden verklaard doordat de keuze voor regelgeving vooraf vastligt, bijvoorbeeld
als deze voortvloeit uit een politiek (regeer)akkoord. In het onderwijs is de keuze voor
regelgeving bepaald door het geldende (constitutionele) principe uit artikel 23, vijfde lid,
Grondwet dat de hoofdlijnen bij of krachtens dewet worden geregeld, zoals de deugdelijk-
heidseisen in het funderend onderwijs.Maar ookwaar de keuze voor wetgeving niet vooraf
vastligt, zoals bij een actueel beleidsprobleem, wordt vaak gekozen voor wetgeving. Een
voorbeeld is het initiatiefwetsvoorstel gericht op het voorkomen van uitsluiting van leer-
lingen van activiteiten vanwege het niet (kunnen) betalen van de ouderbijdrage.2210 De
Afdeling Advisering van de Raad van State adviseerde dat dit doel ook kon worden bereikt
met betere uitvoering van bestaande regelgeving. Dit voorbeeld illustreert tevens dat een
regel voordeel kan opleveren voor de ene groep actoren (in dit geval de ouders, die duide-
lijkheid krijgen en niet meer afhankelijk zin van het schoolbeleid), maar regeldruk voor
schoolbesturen en schoolleiders, die het geldende schoolbeleid zouden moeten aanpassen
aan de nieuwe regel. Het instrument regelgeving wordt politiek en maatschappelijk gezien
als de daadkrachtige oplossing voor of reactie op een incident ofmaatschappelijk probleem.
Het opstellen van nieuwe regelgeving biedt vaak helemaal niet zo’n krachtige oplossing.
Bij de reactie op een incident bestaat het risico op ‘regelreflex’: in de verontwaardiging na
een incident wordt dan overhaast tot nieuwe regelgeving overgegaan. Doordat zowel de
parlementaire discussie als de media uitgaan van regelgeving als een daadkrachtige
oplossing vergt het juist extra daadkracht om hier tegenin te gaan en te beslissen dat er
(nog) geen regelgeving nodig is. De beoogde daadkracht kan juist uitgaan van de keuze
om bestaande regelgeving aan te passen of om een probleem niet te regelen maar een
bepaald risico te accepteren. Daarnaast doet de nadruk op regelgeving geen recht aan de
andere instrumenten die naast of in plaats van regelgeving ingezet kunnen worden. Idea-
liter wordt een combinatie van instrumenten gezocht die samen tot het beste resultaat
leiden. Wat het beste resultaat is, hangt af van de (politieke) afweging van betrokken
belangen. Daarbij gaat het enerzijds bijvoorbeeld om het (dwingend) bereiken van het
specifieke beleidsdoel zoals het voorkomen van een vergelijkbaar incident,maar anderzijds
om het laten van ruimte voor maatwerk en sturing door actoren uit de betrokken sector
zelf en het accepteren van de daaraan verbonden risico’s van een andere prioriteit of
invulling. Tevens spelen rijksbreed algemene beleidsdoelen zoals het verhogen van de
wetgevingskwaliteit of het verminderen van regeldruk. Het gaat om een politieke afweging,

2210 Kamerstukken II 2018/19, 35 063, nr. 4, p. 3-4.
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die door de regering en de voor het thema verantwoordelijke bewindspersonen moet
worden gemaakt en vervolgens worden uitgewerkt door het departement.

Daarnaast is de nadruk op de wettekst zichtbaar doordat wetgevingskwaliteit een grote rol
speelt in de beleidsprogramma’s die vanaf de jaren ’90 zijn gericht op regeldruk. Via gestage
ontwikkelingen kreeg het onderwerp regeldruk een plaats in de Aanwijzingen voor de
regelgeving en in het IAK. De gevolgen die een wetsvoorstel voor regeldruk heeft, hebben
een vaste plaats gekregen in de regeldrukparagraaf in de memorie of nota van toelichting
en in de advisering door het ATR. Tevens wordt het tijdelijke bestaan van het ATR steeds
verlengd en is haar mandaat regelmatig uitgebreid. Maar het is de vraag of deze plaats van
regeldruk in het wetgevingsproces ook betekent dat het probleem regeldruk voldoende
serieus wordt genomen en er daadwerkelijk voldoende aandacht voor is. Zo lijkt de regel-
drukparagraaf soms slechts een verplicht onderdeel datmoet worden afgevinkt. Die indruk
ontstaat bijvoorbeeld door een erg korte formulering of doordat er slechts beperkt wordt
ingegaan op de verwachte gevolgen van regeldruk op de werkvloer. De advisering door
het ATR heeft sinds haar start als doel om de aandacht voor regeldruk bij de ministeries
te verinnerlijken.Uit het voortbestaan van het ATR volgen al vragen over de bereikbaarheid
van die doelstelling. Tevens is het de vraag in hoeverre de advisering door het ATR vol-
doende positief effect op regeldruk oplevert. Er wordt wel voorafgaand aan de inwerking-
treding geadviseerd, maar de keuze voor een ander instrument dan regelgeving is dan
veelal al een gepasseerd station. De vraag naar het effect van de advisering door het ATR
komt helaas niet aan de orde in de evaluaties van dit tijdelijke adviescollege.

De nadruk op de wettekst betekent overigens niet dat alleen regelgeving bijdraagt aan
regeldruk. Die bevinding hangt samen met het hiervoor aangehaalde onderscheid tussen
externe en interne regeldruk. Diverse auteurs hebben gesignaleerd dat er op het onderwijs-
terrein, net als op andere maatschappelijke terreinen, een steeds grotere rol is ontstaan
voor governance. Daarbij is er een verschuiving gaande waarbij niet alle onderwerpen in
regelgeving worden vastgelegd, maar er een grotere rol voor zogenoemde ‘pseudoregel-
geving’ is ontstaan. Zulke pseudoregelgeving kan verschillende vormen aannemen, zoals
een beleidsregel maar ook een handreiking, code of protocol. Die groeiende betekenis van
pseudoregelgeving houdt tevens in dat de onderwerpen die nog in regelgeving worden
vastgelegd, gedetailleerder worden vastgelegd. Zo betekent de invoering van de lumpsum
bekostiging weliswaar dat er minder gedetailleerdere financiële bepalingen nodig zijn,
maar inhoudelijke bepalingen (zoals de deugdelijkheidseisen) nemen eerder in detailniveau
toe. Die inhoudelijke bepalingen worden vervolgens in interne regels uitgewerkt en dragen
bij aan regeldruk.
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In het wetgevingsproces ligt de nadruk op regelgeving als instrument voor het bereiken
van een beleidsdoel. Daarbij bestaat het risico dat regelgeving, of een ander geselecteerd
instrument, instrumenteel wordt ingezet. Door een instrumentele inzet wordt gesuggereerd
dat het inzetten van dit instrument door de overheid zal leiden tot een eenvoudige, snelle
en bovendien afdoende oplossing van het probleem. Een instrumentele inzet vormt dus
een risico omdat een complex maatschappelijk probleem vergaand wordt versimpeld. Bij
de aanpak van regeldruk zijn diverse voorbeelden van een instrumentele inzet zichtbaar.
Zo zijn er handreikingen en brochures gepubliceerd omde geldende onderwijsregelgeving
toe te lichten, zoals de brochure ‘Ruimte in Regels. Papieren rompslomp of kan het ook
anders’. Het onderliggende idee van deze brochure was om gesprekken over externe
regelgeving in scholen te stimuleren, waarmee de regeldruk die door leraren en schoolleiders
werd ervaren konworden verminderd doordat duidelijk zouwordenwatwel en niet volgens
dewet verplicht is. Het gewenste effect op regeldruk kanworden betwijfeld, nu de brochure
niet altijd bekend was bij scholen en de gewenste gesprekken over regeldruk zelden
plaatsvonden. Een ander voorbeeld van een instrumentele inzet is de kwantificering van
regeldruk in een hoeveelheid administratieve lasten. De memorie of nota van toelichting
bij elkwetsvoorstel bevat in de regeldrukparagraaf een schatting van het effect op adminis-
tratieve lasten, tegenwoordig regeldrukkosten. De verplichting om de administratieve
lasten in te schatten biedt een manier om regeldruk in kaart te brengen en te zorgen voor
continue aandacht voor regeldruk in het beleidsproces. Tegelijkertijd vormt die weergave
een versimpeling van de werkelijkheid, omdat bij het naleven van een regel meer factoren
zijn betrokken dan de variabelen die samen administratieve lasten vormen. Verplichtingen
die niet langer nodig zijn (overbodige regels) of al zijn uitgewerkt (‘dor hout’) worden
geschrapt en dragen bij aan een vermindering van administratieve lasten. De ervaren
regeldruk neemt daardoor niet per se af, want deze verplichtingen bestonden alleen nog
op papier. Het risico bestaat daarnaast dat de berekening van administratieve lasten een
doel op zichzelf wordt. Met het behalen van het doel, het realiseren van de beoogde ver-
mindering van administratieve lasten, is het probleemechter niet opgelost. De vermindering
van administratieve lasten is namelijk niet gelijk aan het verminderen van de regeldruk
die wordt ervaren op de werkvloer door leraren, schoolleiders en schoolbesturen. Zoals
hiervoor benoemd is die regeldruk juist toegenomen, ondanks de vermindering van
administratieve lasten. Dat laat zien dat de kwantitatieve weergave van regeldruk in
administratieve lasten niet het volledige beeld van regeldruk schetst en dat hiervoor tevens
kwalitatieve aspecten moeten worden meegenomen.
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7.2.3 Bevindingen gerelateerd aan de context

De term context verwijst naar de omgeving waarin de toepassing, naleving en uitvoering
van regelgeving plaatsvindt. Naast factoren die met de wettekst zelf te maken hebben,
dragen factoren die te maken hebben met de context waarin regelgeving wordt toegepast
bij aan regeldruk. Het gaat om verschillende factoren, zoals de rol van de verschillende
actoren, waaronder sectororganisaties, de Inspectie en organisaties die zich bezighouden
met rechtsbescherming. Daarnaast speelt de centrale factor bruikbaarheid een rol. Bruik-
baarheid heeft te maken met de context waarin regelgeving wordt nageleefd en uitgevoerd
door sectororganisaties en onderwijsinstellingen. In een meer homogene sector, is regelge-
ving eerder opmeerdere praktijksituaties toe te passen. Verschillende onderzoeken hebben
het po, vo en mbo aangemerkt als relatief homogene sectoren, oftewel als sectoren met
min of meer vergelijkbare producten of processen. In zulke sectoren is een regel op de
specifieke situatie van meerdere onderwijsinstellingen toe te passen, wat niet wil zeggen
dat hiervoor geen vertaling door bijvoorbeeld het schoolbestuur, de schoolleiding of sec-
tororganisaties nodig is.

In dit onderzoek is de context het po, vo en mbo in Nederland. De onderwijssectoren zijn
aangemerkt als verschillende semi-autonomous fields, sociale velden waarin uitvoering
wordt gegeven aan formele regelgeving en tevens informele regels een rol spelen. In die
onderwijssectoren is een breed veld aan actoren, zoals leraren, schoolleiders en schoolbe-
stuurders, maar ook sector- en belangenorganisaties, betrokken bij de totstandkoming en
uitvoering van regelgeving. Nieuw beleid en regelgeving met betrekking tot het onderwijs
worden ontwikkeld door verschillende ministeries, met OCW voorop. De mogelijkheden
om dat beleid te bepalen worden begrensd door de grondwettelijke onderwijsvrijheden
die volgen uit artikel 23 van de Grondwet: de vrijheid van stichting, richting en inrichting.
Die begrenzing is politiek van aard: de invulling van de onderwijsvrijheden kan vanwege
artikel 120 van de Grondwet niet aan de rechter worden voorgelegd, waardoor OCW
samenmet het parlementmoet bepalen of de onderwijsvrijheden steeds voldoendeworden
gerespecteerd.Als er regelgeving tot stand is gekomenmoet die vervolgensworden toegepast
in de scholen. De schoolbesturen besturen een of – meestal – meerdere scholen. Binnen
een school geven leraren en schoolleiders, met het andere personeel, het onderwijs vorm.
Samen moeten zij zorgen dat er in teams goed onderwijs wordt gegeven. Daarvoor zijn er
idealiter steeds (ruim) voldoende bevoegde en bekwame docenten beschikbaar. In de
onderzochte onderwijssectoren is er echter sprake van een aanhoudend tekort aan bevoegde
en bekwame leraren. Het lerarentekort op een specifieke school is onder meer afhankelijk
van de regio en het effect van het lerarentekort hangt samen met de interne organisatie
van die school. De regio waar de school gevestigd is heeft invloed op de hoeveelheid
regeldruk door de opbouw van de leerlingenpopulatie en de beschikbaarheid van gekwali-
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ficeerde leraren. Die beschikbaarheid hangt bijvoorbeeld af van de reputatie van de school
en de regio. Sommige regio’s kennen grotere gevolgen van het lerarentekort dan andere,
bijvoorbeeld rond de grote steden. Daarom is er in 2020 een actieplan ontwikkeld om het
lerarentekort in de vijf grote steden aan te pakken.2211 Bij de hoeveelheid regeldruk die op
een specifieke school wordt ervaren speelt mee hoe er invulling is gegeven aan de interne
organisatie van de school. Zo is bijvoorbeeld van belang of er ondersteuning beschikbaar
is op het gebied van administratie en ICT voor het bijhouden van allerlei registraties en
of dubbele registratiesworden voorkomen.Opde scholen die kampenmet een lerarentekort
trachten de teams ondanks het tekort aan collega’s goed onderwijs te leveren. Daardoor
draagt het tekort bij aan een toename van hun werkdruk: hetzelfde werk moet met minder
collega’s worden uitgevoerd. Er is dus een wisselwerking tussen het lerarentekort en de
hoge werkdruk van leraren. Werkdruk is een van de factoren die bijdragen aan regeldruk.
Tot slot is de Inspectie betrokken bij regelgeving, doordat zij toezicht houdt op de kwaliteit
van het onderwijs.Met haar ‘bestuursgerichte’ toezicht controleert de Inspectie de uitvoering
van de regelgeving door de bevoegde gezagen van scholen en stimuleert zij hun kwaliteits-
beleid.

Schoolbestuurders, schoolleiders en leraren, maar ook sector- en belangenorganisaties en
de Inspectie, zijn niet alleen betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van regelgeving,
maar spelen tevens een rol bij het ontstaan van regeldruk. Zo vormt het toezicht door de
Inspectie een factor die bijdraagt aan regeldruk. Dat komt bijvoorbeeld omdat de
‘Onderzoekskaders’ van de Inspectie in de praktijk soms – ten onrechte – als regelgeving
worden gezien. Die kaders bevatten het waarderingskader, waarin de Inspectie dewettelijke
voorschriften uitwerkt. Daarin omschrijft de Inspectie wat zij onder de basiskwaliteit ver-
staat en ze beschrijft richtlijnen over haar werkwijze. De kaders zijn beleidsregels, die in
een ministeriële regeling worden vastgelegd. Het gaat dus niet om regelgeving met de
(bevoegde gezagen van) scholen als normadressaten, maar ze worden door sommige
scholen wel als zodanig ervaren. Zo gebruiken sommige scholen ze als handleiding voor
de voorbereiding van een inspectiebezoek en is voor sommige schoolbestuurders en
schoolleiders het onderscheid tussen de wettelijke deugdelijkheidseisen en de bepalingen
uit de Onderzoekskaders onvoldoende duidelijk. Naast deze onduidelijkheid slaagt de
Inspectie er kennelijk onvoldoende in omduidelijk temakenwat er voorafgaand en tijdens
een inspectie van het bevoegd gezag wordt verwacht. Dat blijkt bijvoorbeeld uit oude
werkwijzen of uit het nakomen van verplichtingen nog lang na de afschaffing ervan. Het
vasthouden aan oude werkwijzen betreft een vorm van risicomijding. Door aan de oude
werkwijze vast te houden, wordt getracht te voorkomen dat een nieuwe onbekende werk-
wijze onjuist wordt toegepast. Een voorbeeld zijn de groepsplannen in het po. In de oude

2211 Kamerstukken II 2019/20, 27 923, nr. 410, b1.
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werkwijze van de Inspectie stelde een leraar een groepsplan op en beoordeelde de Inspectie
de kwaliteit van het geboden onderwijs aan de hand van dat groepsplan. In de nieuwe
werkwijze zijn groepsplannen niet (meer) verplicht en is het aan de leraar om toe te lichten
hoe het geboden onderwijs aan de leerlingen wordt aangepast. De oude werkwijze was
goedgekeurd en daarmee een ‘veilige’ keuze voor schoolleiders en leraren, omdat het een
positief resultaat opleverde bij een inspectiebezoek. De nieuwe,meer openwerkwijze levert
meer onzekerheid op voor de betrokken leraar, omdat vooraf lastiger is in te schatten of
de kwaliteit van het onderwijs als voldoende zal worden beoordeeld. Daardoor wordt op
sommige scholen ook na de afschaffing aan de ‘veilige’ groepsplannen vastgehouden.

Naast de rol van de Inspectie vormt het handelen van sector- en belangenorganisaties een
factor die bij kan dragen aan regeldruk. Deze organisaties hebben een dubbele rol. Door
hun betrokkenheid bij de totstandkoming van regelgeving kunnen ze helpen bij het voor-
komen van regeldruk. Bijvoorbeeld doordat zij inzichten van hun leden, zoals twijfels over
de uitvoerbaarheid van regelgeving, inbrengen in het wetgevingsproces. Die inbreng kan
plaatsvinden tijdens de informele voorfase van het wetgevingsproces maar ook tijdens de
internetconsultatie of de parlementaire behandeling. Een andere rol is het vertalen van
wet- en regelgeving naar de werkvloer, waarbij de sector- en belangenorganisaties hun
leden informeren over de bestaande ruimte in (externe) regelgeving. Regelmatig vullen de
organisaties die ruimte echter zelf in, bijvoorbeeld in protocollen. Er treedt dan een
waterbedeffect op, waarbij er een verschuiving van externe naar interne regeldruk plaats-
vindt. In hoeverre door de interne verplichtingen regeldruk wordt ervaren, is afhankelijk
van verschillende factoren. Bijvoorbeeld in hoeverre er (ondersteunend) personeel
beschikbaar is voor de uitvoering van de interne verplichtingen, of de computersystemen
gebruiksvriendelijk zijn en of dezelfde registraties moeten worden ingevoerd in meerdere
systemen. Die verschuiving betekent dus niet automatisch dat de regeldruk toeneemt,
omdat de interne regelgeving voor de leraren, schoolleiders en schoolbestuurders kan
verduidelijken waaraan ze moeten voldoen.

In het algemeen kan worden vastgesteld dat er een tegenstelling zichtbaar is in de wijze
waarop er door actoren betrokken bij het onderwijs wordt omgegaan met de regelgeving.
Aan de ene kant wordt er voortdurend gevraagd ommeer ruimte voor de scholen omgoed
onderwijs te realiseren zonder belemmerd te worden door regelgeving. Aan de andere
kant geldt dat in reactie op regelgevingwaarin zulke ruimtewordt geboden, wordt gevraagd
om meer duidelijkheid over de invulling van de verplichtingen in de regelgeving. Deze
tegenstelling is bijvoorbeeld zichtbaar in de aanloopfase naar het professioneel statuut.
Het was de bedoeling dat de invulling van het professioneel statuut zou volgen uit overleg
tussen schoolbesturen, schoolleiders en leraren in het po en vo. De geboden ruimte voor
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maatwerk leidde onder meer tot vragen van schoolbesturen om meer duidelijkheid.2212 Er
zijn opmerkingen te plaatsen bij deze tegenstelling. Zo is niet altijd duidelijk wat leraren,
schoolleiders, schoolbestuurders of sector- en belangenorganisaties precies bedoelen met
hun vraag om meer ruimte. Er blijkt in veel gevallen ruimte in regelgeving te zijn voor
nieuwe initiatieven,maar die wordt niet altijd volledig benut. Op deze ruimte in regelgeving
hebben OCW en de Inspectie in diverse brochures gewezen. Een andere illustratie biedt
het ‘Experiment Regelluwe scholen’, waarin po- en vo-scholen demogelijkheid kregen om
af te wijken van regelgeving die belemmerend werkte voor het bieden van maatwerk. De
evaluaties van het experiment laten zien dat sommige gewenste afwijkingen al mogelijk
waren binnen de bestaande regelgeving. Uit beide voorbeelden komt naar voren dat de
bestaande regelgeving soms meer ruimte biedt dan op scholen wordt verondersteld.
Oftewel: de vraag om meer ruimte wordt niet (volledig) veroorzaakt door echt knellende
regelgeving. Datzelfde kan worden gesteld over de vraag om meer duidelijkheid, vooral
bij instrumenten die ruimte voor maatwerk bieden. Het is de vraag of er door OCW te
weinig duidelijkheidwordt gebodenof dat de bestaande ruimte voormaatwerk onvoldoende
wordt benut. Zo werd eerder gewezen op de servicedocumenten, waarin OCW de corona-
maatregelen van het kabinet en de uitwerking van deRIVM-richtlijnen per onderwijssector
toelicht. Deze documenten bieden de ruimte om de maatregelen in de specifieke schoolsi-
tuatie toe te passen. Ondanks de geboden ruimte voor maatwerk komen er in reactie op
deze servicedocumenten berichten in de media waarin schoolbesturen en schoolleiders
OCW oproepen om meer duidelijkheid te bieden. Het is de vraag of die duidelijkheid wel
kan worden geboden, omdat elke school verschillend is in leerlingenpopulatie, indeling
van het gebouw en de mogelijkheid om in de nabije omgeving in een alternatief gebouw
les te geven. Dit voorbeeld illustreert het dilemma van OCW tussen het mogelijk maken
van maatwerk en het bieden van duidelijkheid. Dat dilemma lijkt niet op te lossen door
simpelweg meer ruimte te geven of juist meer duidelijkheid te bieden. Uit het onderwijs
klinkt een voortdurende roep om meer ruimte en minder regels. Een dergelijke roep om
regels is eerder wel vergeleken met een verslaving. Net als bij een verslaving is het idee dat
meer ruimte en minder regels goed zouden zijn, maar blijft er tegelijkertijd behoefte aan
centrale sturing. Het houvast van zulke sturing blijft voor schoolbestuurders, schoolleiders
en leraren kennelijk gewenst, ondanks de regeldruk waaraan die regels bijdragen.

De hoeveelheid en de frequentie van veranderingen in het beleid zijn andere factoren die
bijdragen aan regeldruk. Het aantal veranderingen is afgenomen door de rijksbrede
invoering van vaste verandermomenten. Voor het onderwijs betekent dat dat beleidswijzi-
gingen voornamelijk ingaan op 1 januari en 1 augustus of 1 september (afhankelijk van
de onderwijssector). De hoeveelheid wijzigingen hangt samen met de semi-publieke aard

2212 Kamerstukken II 2018/19, 27 923, nr. 345, p. 7.
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van het onderwijs. Er is een algemeen maatschappelijk belang van goed onderwijs en de
overheid heeft een verantwoordelijkheid om hier zorg voor te dragen. In het onderwijs
komen daarnaast de individuele belangen samen van actoren die betrokken zijn bij het
onderwijs, waaronder leerlingen, studenten en ouders maar ook leraren, schoolleiders en
schoolbestuurders. Hun belangen komen soms overeen, maar botsen ook regelmatig. Om
goed onderwijs te waarborgen en daarbij rekening te houden met de belangen van de
betrokkenen is een complex regelsysteem ontstaan. De aanduiding van het onderwijs als
beleidsrijke sector betekent tevens dat er een risico bestaat op het ontstaan van beleidsac-
cumulatie en beleidsresistentie. Beleidsaccumulatie verwijst naar de stapeling van opeen-
volgende beleidswijzigingen. Onderzoek naar beleidsaccumulatie in het onderwijs laat
zien dat beleidsaccumulatie uiteindelijk kan leiden tot beleidsresistentie, waarbij actoren
in het veld een nieuwe beleidswijziging bewust of onbewust negeren totdat de naleving
hiervan wordt verplicht, bijvoorbeeld door de handhavende instantie. Beleidsresistentie
vormt een risico voor de acceptatie van nieuw beleid.

7.2.4 Bevindingen gerelateerd aan de persoon

De laatste categorie betreft factoren die temaken hebbenmet de persoon die de regelgeving
moet uitvoeren en naleven. Deze factoren betreffen de individuele ervaring en kunnen dus
per individu en per situatie variëren. Het gaat bijvoorbeeld om de werkdruk die een regel
oplevert, het handelingsvermogen dat een persoon ervaart tijdens zijn werkzaamheden en
de naleving van een regel en de tijd die nodig en beschikbaar is voor de naleving van
regelgeving. Een andere factor is bruikbaarheid, de factor die centraal staat in het hiervoor
besproken schema met factoren. De bruikbaarheid van regelgeving heeft te maken met de
individuele ervaring van de persoon die de regel moet naleven, waarbij het gaat om de
mate waarin deze regel als nuttig wordt ervaren, in de zin dat de regel het best mogelijke
maatwerk biedt voor een specifieke situatie. De factoren dragen in onderling verband bij
aan de regeldruk die wordt ervaren door leraren, schoolleiders en schoolbestuurders. In
de empirische literatuur komen die rol en ervaring wel – beperkt – aan de orde, maar
wordt er zelden expliciet onderscheid gemaakt tussen de groepen actoren. Hier zijn nog
uitgebreidemogelijkheden voor verder onderzoek. De leemten in het onderzoek betekenen
dat de factoren die met de persoon te maken hebben lastig kunnen worden gespecificeerd
op groeps- of individueel niveau.Desondanks zullen algemene bevindingen over de factoren
in deze categorie worden besproken.

Ten eerste varieert de kennis van regelgeving die op individueel niveau aanwezig is. De
mate van kennis is een van de factoren die aan regeldruk kunnen bijdragen. Een regelmoet
worden toegepast in de context van een specifieke school. Daarvoor is kennis van die regel
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vereist. Het theoretische uitgangspunt is dat iedere burger de wet moet kennen, maar het
is bekend dat dit in de praktijk niet opgaat. Als er al kennis van regelgeving is, blijft die
veelal beperkt tot regelgeving waarmee men in de dagelijkse praktijk regelmatig te maken
heeft. In het onderwijs wordt dit bemoeilijkt doordat regelgeving meestal het bevoegd
gezag als normadressaat heeft. Daarom heeft een schoolleider of schoolbestuurder nog
wel concreet te maken met regelgeving, maar dat is anders voor een leraar. Dat heeft te
makenmet hun primaire taak, het leiden van een school (schoolleider of schoolbestuurder)
of het geven van onderwijs (leraar). Het is dan ook de vraag of van een leraar verwacht
kan worden dat deze kennis heeft van de regelgeving. In dat verband constateert Tromp
dat de door haar geïnterviewde leraren het niet als hun taak zien om hun kennis over
regelgeving bij te houden. En dat ligt in het kader van hun primaire taak van lesgeven
wellicht ook niet voor de hand. Bij schoolleiders en schoolbestuurders moet wel kennis
aanwezig zijn van de geldende regelgeving. Zulke kennis is nodig voor het uitvoeren van
hun primaire taak van het besturen van de school, binnen het kader dat de regelgeving
daarvoor stelt. Er bestaat een duidelijke relatie tussen kennis van regelgeving en regeldruk:
wanneer voor het individu het doel van de regelgeving bekend is en het nut van de regel-
geving begrijpelijk is, zorgt dit voor een afname van de hoeveelheid regeldruk die wordt
ervaren. De schrapsessies die sinds 2017 in de zorg worden georganiseerd illustreren het
verband tussen kennis van regelgeving en regeldruk. Tijdens die sessies is het aan de
instantie waarvan de regelgeving afkomstig is, bijvoorbeeld het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (VWS), een zorgverzekeraar of de zorginstelling zelf, om aan
te geven waarom de regel er is en niet aan de zorgverlener om uit te leggen waarom een
regel bijdraagt aan regeldruk. De schrapsessies laten zien dat zorgverleners die de regelge-
ving begrijpen, er minder regeldruk door ervaren. Zulke sessies zijn wellicht ook in te
zetten in het onderwijs.

Ten tweede verschilt de houding tegenover regelgeving tussen verschillende groepen
actoren, een factor die samenhangt met de kennis van regelgeving. Doordat het onderwijs
een beleidsrijke sector is met veel in het beleid, kan het (moeten) omgaan met regelgeving
worden gezien als een inherent onderdeel van een baan in die sector en vormt dit een
component van de professionaliteit van leraar, schoolleider en schoolbestuurder. Leraren
hebben in hun dagelijkse werkzaamheden beperkt met regelgeving te maken. Dat geldt
zeker als schoolbestuurders en schoolleiders, dankzij hun kennis van de geldende regelge-
ving, als ‘hitteschild’ of intermediair fungeren. Die term is in 2018 geïntroduceerd door
deOnderwijsraad en verwijst naar dewerkwijze waarbij externe regelgevingwordt vertaald
naar de dagelijkse schoolpraktijk, waardoor de schoolleiders en schoolbestuurders ervoor
zorgen dat er minder externe regeldruk terechtkomt bij de leraren op de werkvloer. Dit
kan door de naleving van regelgeving te organiseren en de leraren ondersteuning te bieden
bij het nakomen van de verplichtingen, bijvoorbeeld door informatie te bieden over de
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regelgeving of deze al dan niet uit te werken in interne regels. De vertaalslag kan worden
gemaakt door schoolleiders of schoolbestuurders,maar ook sector- en belangenorganisaties
kunnen hun leden ondersteunen bij de naleving van externe regels. Het gaat dan bijvoor-
beeld om protocollen of handleidingen, zoals het ‘Protocol voor het basisonderwijs’ van
de PO-Raad met daarin een uitwerking van het servicedocument van OCW. Door deze
vertaalslagen leven de leraren de regels na, zonder dat ze daarvoor daadwerkelijk kennis
hoeven te nemen van de regelgeving. Die vertaling is positief waar het de leraren tijd en
moeite bespaart. Het ontbreken van kennis van de regelgeving bij leraren kan echter ook
negatief uitpakken, bijvoorbeeld als een schoolbestuurder of schoolleider als onderbouwing
voor een interne regel ten onrechte verwijst naar de geldende regelgeving of een voorschrift
van de Inspectie. Het is van belang dat er bij die vertaalslag geen interne regeldruk wordt
veroorzaakt, door nieuwe verplichtingen te introduceren. De functie van ‘hitteschild’ komt
niet op alle scholen even goed uit de verf en is onder meer afhankelijk van het bestuurlijk
vermogen en de mate van professionalisering binnen de school. Professionalisering is wel
omschreven als het hebben van een focus op onderwijskwaliteit en de verbetering daarvan.
Een voorbeeld van professionalisering is wanneer er schoolbeleid is over het bijhouden
van de bevoegd- en bekwaamheid van leraren. Het onderzoek van Tromp laat zien dat
vooral op scholen met een beperkt professionaliseringsbeleid regeldruk wordt ervaren als
gevolg van de verplichtingen uit de Wet Beroepen in het onderwijs (Wet BIO). Het kan
bijvoorbeeld door het lerarentekort lastig zijn voor een bevoegd gezag om voldoende
bevoegde leraren te vinden, waardoor in het professionaliseringsbeleid minder belang
wordt gehecht aan het registreren en onderhouden van de bevoegd- en bekwaamheid van
leraren. Als het al een zoektocht is om bevoegde leraren te vinden, is het minder aantrek-
kelijk om hen tijd te laten spenderen aan het bijhouden van die bevoegdheid. Het is van
belang dat een schoolleider in staat is de functie van ‘hitteschild’ te vervullen. Niet voor
niets heeft de Onderwijsraad in 2018 geadviseerd om de positie van schoolleiders te ver-
sterken. Daarvoor moet het beroep van schoolleider bekender worden en worden ontwik-
keld. Dat moet volgens de Onderwijsraad onder meer gebeuren door de ontwikkeling van
een sectoroverstijgende beroepsstandaard voor schoolleiders. Daarnaast moeten de
mogelijkheden voor scholing van schoolleidersworden uitgebreid enmoet de taakverdeling
tussen schoolbestuur en schoolleider verduidelijkt worden. Die versterking kan worden
ondersteund door de wetgever en de sector- en belangenorganisaties. Vooralsnog is er
geen sectoroverstijgende beroepsstandaard ontwikkeld, maar zijn de aparte beroepsstan-
daarden voor het po en vo in 2020 en 2021 geactualiseerd. In beide standaarden wordt wel
conform het advies aandacht besteed aan de professionele ontwikkeling van schoolleiders.
Het vertalen van regelgeving in beleid en regels voor de school wordt onder de noemer
‘investeren in relaties met de omgeving’ genoemd als een belangrijke vaardigheid voor
schoolleiders. Door scholing worden schoolleiders beter in staat om het beleid van de
school op het landelijke en lokale beleid af te stemmen, waardoor zij hun functie als ‘hitte-
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schild’ beter uit kunnen voeren. Een goede vertaling van de externe regelgeving maakt
gebruik van de geboden ruimte en biedt een verduidelijking van de eventuele onduidelijk-
heid. Op diemanier kan de (externe) regeldrukworden verminderd die door lerarenwordt
ervaren, doordat de ruimte hen wel bereikt en de onduidelijkheid juist niet.

Tot slot ervaren de groepen actoren regeldruk door verschillende typen verplichtingen.
Over het algemeen heeft het bestuursniveau hetmeest temakenmet de externe regelgeving
en heeft er daarom de meeste kennis van. Een goede onderlinge taakverdeling betekent
dat het schoolbestuur of de schoolleider idealiter de juiste voorwaarden schept zodat de
leraren zich bezig kunnen houden met het primaire proces van lesgeven. De groepen
actoren ervaren regeldruk van verschillende soorten verplichtingen, waarbij het deels gaat
om externe regeldruk en deels om interne regeldruk. Voor een schoolbestuurder of
schoolleider leveren verantwoordingsverplichtingen regeldruk op.Het gaat danbijvoorbeeld
omverplichtingen rondomhet schoolplan ende schoolgids.Andere veelgenoemdeoorzaken
van regeldruk zijn eisen van de Inspectie, (zoals verplichte vragenlijsten en de voorbereiding
van inspectiebezoeken) en registraties die te maken hebben met het passend onderwijs
(zoals samenwerkingsverbanden en het ontwikkelingsperspectief). Door leraren en
ondersteunend personeel worden registratieverplichtingen als belangrijkste veroorzaker
van regeldruk genoemd.Het gaat vooral omde registratie van de ontwikkeling van leerlin-
gen, zowel op groepsniveau als op individueel niveau in het leerlingvolgsysteem als om de
begeleidingsplannen in het kader van passend onderwijs. Een deel van die verplichtingen
vloeit voort uit externe regelgeving, zoals het opstellen van een ontwikkelingsperspectief
en begeleidingsplan die in de Wet passend onderwijs verplicht zijn gesteld. Een ander deel
van de verplichtingen, zoals de registraties in het leerlingvolgsysteem, volgen uit interne
regels van de school. Een school is op grond van artikel 8, zesde lid, WPO verplicht om
een leerling- en onderwijsvolgsysteem te gebruiken en zo de ontwikkeling van leerlingen
te monitoren en te evalueren, maar externe regelgeving schrijft niet voor hoe dat moet
gebeuren. Scholen mogen zelf bepalen welk leerlingvolgsysteem zij hanteren en welke
toetsen zij gebruiken naast de verplichte eindtoets in groep 8. Die keuze moet volgens
artikel 12, vierde lid, onder a, WPO wel worden toegelicht in het schoolplan, maar de
invulling van die keuze volgt dus uit de interne regels van de school.

7.2.5 Besluit

De bevindingen die te maken hebben met de wettekst, de context en de persoon vormen
samen het kader voor het antwoord op de vraag welke wetgevingstechnieken en beleidsin-
strumenten zijn of kunnen worden toegepast door OCW om de regeldruk die wordt
ervaren in het po, vo en mbo in Nederland te verminderen. Uit dit onderzoek komt naar
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voren dat regeldruk bestaat uit een verzameling van factoren, die in onderlinge samenhang
invloed hebben op regeldruk. Hoe die invloed precies uitpakt, is steeds afhankelijk van
zowel factoren die te maken hebben met de regel zelf als met de context waarin de regel
wordt nageleefd en de persoon die de regelmoet naleven. De personen die de regelmoeten
naleven hebben lang niet altijd een goed beeld van de afkomst en inhoud van regelgeving.
Zo komt het voor dat de regels die worden nageleefd al zijn gewijzigd of afgeschaft, de
zogenoemde fantoomregelgeving. Een ander voorbeeld zijn interne regels van de Inspectie
(zoals de Onderzoekskaders) die regelmatig, maar ten onrechte, als regelgeving worden
nageleefd. Deze regels zijn bedoeld als interne richtlijnen voor de Inspectie, maar worden
door sommige scholen gebruikt als richtlijn bij de voorbereiding van een Inspectiebezoek.

Duidelijk is dat er al veel (combinaties van) instrumenten zijn ingezet binnen het beleid
dat is gericht op het verminderen van regeldruk. Tijdens het rijksbrede programma
‘Bruikbare Rechtsorde’ werd bijvoorbeeld ingezet op de invoering van open normen en
zorgplichten, in de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’ zetteOCWondermeer in op convenanten
en voorlichting en tijdens het programma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’
startteOCWmet verschillende experimenten.De instrumentenwerden enworden primair
ingezet om een bepaald beleidsdoel te bereiken. Tegelijkertijd hebben zij ook een effect op
regeldruk. De effectiviteit van de instrumenten om een bepaald beleidsdoel te bereiken is
lang niet altijd vooraf onderzocht, waardoor een wetenschappelijke onderbouwing van de
effectiviteit regelmatig ontbreekt. Dat geldt zeker ook voor het effect van een instrument
op regeldruk, waarvoor slechts beperkt aandacht is. Diverse onderzoeken hebben laten
zien dat de regeldruk de laatste jaren niet afneemt, maar gelijk blijft of zelfs toeneemt. Zo
laat het evaluatieonderzoek van de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’ zien dat leraren, school-
leiders en schoolbestuurders in het po (75 procent), vo (80 procent) en mbo (50 procent)
gemiddeld een toename van regeldruk hebben ervaren. Tevens wordt daarin, net als in
andere onderzoeken, aangetekend dat sommige regels juist erg bijdragen aan de regeldruk
die wordt ervaren, terwijl dit bij andere regels meevalt.

Daarbij komt dat de mate van beperking van regeldruk waaraan een instrument bijdraagt
varieert per individuele actor en per situatie. Eenzelfde regel kan dus een andere hoeveelheid
regeldruk veroorzaken voor een leraar, schoolleider of schoolbestuurder. Die constatering
draagt bij aan de kennis over de complexiteit van het probleem regeldruk. Er zullen altijd
situaties zijnwaarin een instrument bijdraagt aan onnodige regeldruk die door een individu
of een groep actoren wordt ervaren. Dat betekent voor OCW, als sturende instantie, dat
de hoeveelheid regeldruk kan worden verminderd, maar dat regeldruk nooit helemaal kan
worden voorkomen. Desondanks streeft OCW al jaren naar een vermindering van regel-
druk. Dat is een vrij brede doelstelling. De laatste jaren is die doelstelling zelfs breder
geworden, doordat niet alleen een kwantitatieve vermindering (van administratieve lasten
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of tegenwoordig regeldrukkosten)wordt beoogd,maar ook een kwalitatieve vermindering
(van de regeldruk die wordt ervaren). Zoals in dit onderzoek is vastgesteld draagt een
veelvoud aan factoren bij aan regeldruk en is nog niet volledig duidelijk welke bijdrage
elke apart factor – in samenhangmet andere factoren – heeft. Het streven naar een vermin-
dering van regeldruk vond dus in feite plaats zonder dat volledig duidelijk was wat onder
regeldruk werd verstaan.

Daarbij komt dat het maar de vraag is of het streven om regeldruk te verminderen reëel
of zelfs mogelijk is. Zoals in dit onderzoek is betoogd, heeft het geen zin om te streven naar
het volledig voorkomen van regeldruk, omdat regeldruk nu eenmaal een onvermijdbaar
gevolg van regelgeving is. In plaats daarvan zou het streven van OCW moeten zijn om
onnodige regeldruk zoveel mogelijk te beperken. Onnodig wordt hier nogmaals
omschreven onder verwijzing naar het toetsingskader van het ATR. Onnodige regeldruk
wordt veroorzaakt als regelgeving wordt ingezet terwijl het niet het beste instrument is
om een overheidstaak uit te voeren, als er minder belastende alternatieve instrumenten
mogelijk zijn, als de uitvoeringswijze onwerkbaar is en als de gevolgen voor regeldruk
onvolledig of onjuist in beeld zijn gebracht. Om onnodige regeldruk zoveel mogelijk te
beperken moet aan het begin van het beleidsproces in kaart worden gebracht welke
instrumenten een oplossing kunnen bieden voor het beleidsprobleem. Het hoeft niet te
gaan om één specifiek instrument, maar het kan ook gaan om een combinatie van instru-
menten. De keuze voor een bepaalde wetgevingstechniek zoals een open norm of een
wetgevingsalternatief zoals zelfregulering kan bijvoorbeeld worden ondersteund door de
inzet van voorlichting of internetconsultatie. Van belang is dat er aandacht is voor alterna-
tieven voor regelgeving. Daarnaast moet er vanaf het begin van het beleidsproces rekening
worden gehouden met het effect van het instrument of de instrumenten op factoren van
regeldruk. Bij bruikbaarheid, de centrale factor uit figuur 7.2, gaat het erom dat de instru-
menten duidelijk en eenduidig zijn, dat de instrumenten als nuttig worden ervaren en dat
zij voldoende mogelijkheden bieden voor maatwerk. Het combineren van instrumenten
kan het begrip van actoren voor het instrument vergroten. Als zij begrijpen wat het doel
van een instrument is en hoe dat doel bereikt zou moeten worden, draagt dat bij aan het
gepercipieerde nut van het instrument en daarmee aan het voorkomen van regeldruk. De
combinatie van instrumentenmoet geschikt zijn om in te zetten bij de aanpak van regeldruk,
in de zin dat deze zoveel mogelijk bijdragen aan het beperken van regeldruk.

In het proces waarin de instrumenten worden geselecteerd moet worden geïnventariseerd
welke factoren en categorieën van factoren bijdragen aan regeldruk. Tevens moet worden
ingeschat welke actoren regeldruk kunnen ervaren van het instrument. Dat gebeurt nu
door, bij de beantwoording van de IAK-vragen, een theoretische inschatting van de actoren
die mogelijk gevolgen ervaren van de regelgeving, maar kan bijvoorbeeld een stap verder
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gaan door die actoren te betrekken bij het beleidsproces. Betrokkenheid kan worden
gerealiseerd door sessies te organiseren vergelijkbaar met de schrapsessies die in het kader
van ‘(Ont)Regel de Zorg’ zijn georganiseerd. De grotere betrokkenheid van actoren hoeft
niet zozeer te leiden tot het schrappen van regelgeving: hun rol in het beleidsproces zou
vooral temakenmoeten hebbenmet het testen van de uitvoerbaarheid van de instrumenten.
Daarvoor kan de uitvoerbaarheid van een instrument worden voorgelegd aan de actoren
die met het eenmaal ingevoerde instrument moeten gaan werken, bijvoorbeeld in een
gebruikerspanel. Het inzetten van zo’n panel zou een stap verder gaan dan de huidige
beantwoording van de laatste IAK-vraag over de gevolgen van de inzet van een instrument,
waaraan sinds 2017 ook de ‘doenvermogentoets’ van de WRR als verplichte kwaliteitseis
is toegevoegd. Het ‘doenvermogen’ heeft te maken met de mate waarin burgers in staat
zijn om regels niet alleen te begrijpen, maar er ook naar te handelen. De toets bestaat uit
de een procesmatig deel, over de uitvoering van pretesten, de betrokkenheid van relevante
doelgroepen en het raadplegen van andere bronnen. Het inhoudelijke deel gaat over de
mentale belasting, de eventuele cumulatie van lasten, de gevolgen van een fout van een
normadressaat en de beschikbare hulp vanuit de overheid. Aan de hand van deze ‘doen-
vermogentoets’ kan regelgeving worden gecreëerd die, ook in lastige levenssituaties, na te
leven is door normadressaten. In plaats van een theoretische inschatting door het vooraf
uitvoeren van de ‘doenvermogentoets’ zou de uitvoerbaarheid van instrumenten kunnen
worden voorgelegd aan een ‘gebruikerspanel’ met burgers en professionals die met het
eenmaal ingevoerde instrument zoudenmoetenwerken. Op diemanier kunnen zij proble-
men met de praktische uitvoerbaarheid die zij voorzien al voor de invoering van het
instrument aankaarten. Om te zorgen voor een evenredige vertegenwoordiging van de
verschillende groepen actoren, zou er geopteerd kunnen worden voor het selecteren van
actoren door middel van loting. Op die manier is de kans groter dat het gebruikerspanel
representatief is. Voor een instrument dat bijvoorbeeld op het po is gericht zouden leraren,
schoolleiders en schoolbestuurders kunnenworden geselecteerd. Tevenswordt voorkomen
dat alleen actoren betrokken worden die hun mening toch wel weten in te brengen in het
wetgevingsproces, bijvoorbeeld via de internetconsultaties en de inbreng van de sector-
en belangenorganisaties. In ieder geval kan een gebruikerspanel mogelijke praktische
problemen en tegenargumenten inbrengen in het proces. Een gebruikerspanel zoumoeten
plaatsvinden in een van de voorbereidende fasen van het wetgevingsproces, wanneer het
voorstel al wel voldoende concreet is maar er nog wel wijzigingen mogelijk zijn. Hierbij
zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan een moment rond de plenaire behandeling
door de Tweede Kamer. Op basis van dit proces, inclusief de analyses, is het aan OCW om
de betrokken belangen af te wegen. De prioriteit die de verschillende betrokken belangen
krijgen, is bij uitstek het gevolg van een politieke keuze. Idealiter weegt OCW daarbij af
welke instrumenten (deels) kunnen bijdragen aan het behalen van het beleidsdoel, praktisch
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uitvoerbaar zijn voor de schoolbestuurders, schoolleiders en leraren en tegelijkertijd zo
min mogelijk onnodige regeldruk voor hen opleveren.

��� %REP]WI

Uit dit onderzoek volgen beleidsmatige suggesties voor OCW en voor verder onderzoek.
De nadruk ligt daarbij op de externe regelgever, aangezien het onderzoek daar voornamelijk
op gericht is.

7.3.1 Suggestie voor OCW

Duidelijk is dat er al ruim veertig jaar, sinds ongeveer 1980, door OCW aandacht wordt
besteed aan regeldruk. Desondanks is er van de inspanningen van OCW weinig te merken
op dewerkvoer: schoolbestuurders, schoolleiders en leraren ervaren dat de regeldruk gelijk
is gebleven of zelfs is toegenomen. Uit die conclusie en de bevindingen van dit onderzoek
volgt een aanbeveling voor OCW. Voordat die aanbeveling wordt besproken, eerst een
tweetal observaties die uit dit onderzoek naar voren komen.

De eerste observatie heeft te maken met de bestaande ‘tegenstelling’ tussen duidelijkheid
en ruimte. Instrumenten worden ingezet om een bepaald beleidsdoel te bereiken, waarbij
in het onderwijs de balans moet worden gevonden tussen het geven van voldoende duide-
lijkheid en het bieden van voldoende (handelings)ruimte. Regelmatig levert de inzet van
een instrument een storm aan berichten uit de onderwijspraktijk op. Die berichten zijn
grofweg te verdelen in twee soorten oproepen aanOCW.De eerste soort betreft een oproep
om meer ruimte te creëren voor een eigen invulling en maatwerk door actoren uit het
onderwijsveld. De tweede soort bevat een oproep om juist meer duidelijkheid te bieden
en uit te werken op welke wijze de regelgeving moet worden uitgevoerd. OCW kan niet
tegelijk aan beide oproepen tegemoetkomen. Wellicht moet OCW het bestaan van die
tegenstelling simpelweg erkennen en zoeken naar de best mogelijke balans tussen beide
uitersten. Daarbij kan worden geconcludeerd dat er bij veel actoren in het onderwijs ken-
nelijk een voortdurende behoefte aan centrale sturing bestaat. Aan die behoefte kan ver-
volgens zoveel mogelijk tegemoet worden gekomen binnen de constitutionele grenzen
van artikel 23 van de Grondwet. Dat betekent dat OCW bij een nieuwe aanleiding voor
beleid afweegt welke combinatie van instrumenten het beste kan worden ingezet om het
probleem aan te pakken en tegelijkertijd zo min mogelijk regeldruk te veroorzaken.

De tweede observatie betreft het belang dat OCW in het wetgevingsproces aan regeldruk
hecht. De afgelopen veertig jaar zijn er vrijwel continu beleidsprogramma’s geweest die
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waren gericht op het verminderen van regeldruk, die kwantitatief werd weergegeven in
administratieve lasten. Uit het bestaan en de bewoording van die programma’s kanworden
afgeleid dat er in het wetgevingsproces belang wordt gehecht aan het verminderen van
regeldruk. Als dat klopt en het de bedoeling van OCW is om het probleem van regeldruk
serieus te nemen,moet de politieke keuzeworden gemaakt omhet afwegen van de gevolgen
voor regeldruk een meer prominent onderdeel van het wetgevingsproces te laten zijn. Bij
de aanpak van regeldruk gaat het over het zoeken naar een balans tussen het geven van
duidelijkheid en het geven van ruimte. Die balans moet steeds per casus worden gezocht.
Zoals is besproken blijft de aandacht voor regeldruk nu regelmatig beperkt tot de
regeldrukparagraaf in de memorie of nota van toelichting bij een wetsvoorstel en de plaats
van regeldruk in de adviezen van de Afdeling Advisering van de Raad van State, het ATR
en de Onderwijsraad. Uit de adviezen van deze colleges klinkt regelmatig de kritiek dat de
aandacht voor regeldruk te summier blijft. Die beperkte aandacht voor regeldruk wekt de
indruk dat er slechts aandacht wordt besteed aan regeldruk omdat het een voorwaarde is
die in het wetgevingsproces moet worden afgevinkt. Wordt een onderwerp dat slechts
wordt afgevinkt wel voldoende serieus genomen?

Zou het probleem regeldruk en de aanpak daarvan niet meer prioriteit moeten krijgen?
Het antwoord op die vraag wordt bij uitstek bepaald door een politieke keuze, want
regeldruk is slechts een van de belangen die een rol speelt in het wetgevingsproces. Als
daaraan prioriteit wordt gegeven, zal dat waarschijnlijk gevolgen hebben voor andere
belangen, zoals het bereiken van een beleidsdoel. Het gaat er niet om dat het beperken van
regeldruk de hoogste prioriteit krijgt, maar wel om het vergroten van de prioriteit die aan
het beperken van regeldruk wordt gegeven. Dat kan plaatsvinden door de gevolgen voor
regeldruk al eerder in het wetgevingsproces aan de orde te laten komen. Op die manier
kan dat belang worden meegenomen bij de keuze voor instrumenten die ingezet kunnen
worden om het beleidsdoel te bereiken. De aankomende herziening van het IAK zou hier
een uitgelezen moment voor zijn, nu het thema regeldruk daarin nu slechts een onderdeel
vormt van de laatste allerlaatste vraag. Als de regeldrukparagraaf wordt opgesteld en
adviezen bij de diverse adviescolleges worden aangevraagd, is de keuze voor het beleidsin-
strument al – nagenoeg – definitief. Als de politieke keuze wordt gemaakt om de aanpak
van regeldruk meer prioriteit te geven, is het vervolgens de vraag hoe regeldruk het beste
kan worden aangepakt. Overheid en wetenschap hebben voortdurend geprobeerd om
regeldruk te vangen in een meetbaar concept, maar de constatering blijft dat regeldruk in
grote mate samenhangt met de ervaring van degene die de regelgeving moeten naleven.
Het gaat om een individuele ervaring die per persoon en per situatie kan verschillen. Die
ervaring is moeilijk meetbaar te maken, zoals de geringe impact van de aanzienlijke verla-
ging van administratieve lasten heeft laten zien. Het uitvoeren van empirisch onderzoek
kan wel bijdragen aan het begrijpen van die ervaring. Die persoonlijke ervaring kan een
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duidelijkere plaats krijgen in het wetgevingsproces door een grotere betrokkenheid te
realiseren van de actoren die de regel daadwerkelijk in de onderwijspraktijk zullen uitvoeren.
Daarover gaat de suggestie.

Betrek de onderwijspraktijk bij de uitvoerbaarheid en de mogelijke gevolgen voor
regeldruk
De suggestie betreft het vergroten van de betrokkenheid van professionals uit de onder-
wijspraktijk, waaronder schoolbestuurders, schoolleiders en leraren, bij het wetgevingspro-
ces op het gebied van onderwijs. Actoren uit deze drie groepen zouden bij het wetgevings-
proces moeten worden betrokken, ongeacht hun latere betrokkenheid bij de naleving en
uitvoering van die regelgeving. Een leraar die in de dagelijkse praktijk minder met een
concrete regel te maken heeft, bijvoorbeeld dankzij een schoolleider die als hitteschild
functioneert en de uitvoering organiseert en ondersteunt, kan toch relevante ideeën hebben
over de regeldrukwaaraan die regel bij kan dragen. De georganiseerde betrokkenheidmoet
verder gaan dan met de bestaande initiatieven wordt gerealiseerd. Momenteel vinden er
informele consultaties plaats tijdens de voorbereidingsfase van de wetgevingsprocedure
en wordt later in het proces een internetconsultatie gehouden. De informele consultaties
vinden plaatsmet voorOCWbekende actoren uit een sector, veelal sector- en belangenor-
ganisaties. Het is de vraag of er bij die informele consultaties voldoende gelegenheid is
voor de sector- en belangenorganisaties om de ervaringen van hun leden in te brengen.
Die inbreng wordt bemoeilijkt doordat regeldruk sterk afhankelijk is van de individuele
persoon en de specifieke situatie, waardoor de ervaring van bijvoorbeeld een individuele
schoolleider niet overeen hoeft te komen met het algemene belang van schoolleiders in
een onderwijssector. Later in het wetgevingsproces wordt de formele internetconsultatie
gehouden over het wetsvoorstel dat dan in eerste aanleg gereed is. De internetconsultaties
zijn niet algemeen bekend in de maatschappij. Daardoor kennen ze vaak slechts een kleine,
vaste groep deelnemers. De inbreng in de internetconsultaties levert daardoor niet altijd
een representatief beeld op van de verwachte regeldruk en de bestaande discussie op de
werkvloer. De effecten van deze methode van consulteren zijn, althans op het thema
regeldruk, dat inschattingen en waarschuwingen van de werkvloer onvoldoende in het
wetgevingsproces naar voren komen. Nadat de wet in werking is getreden ontstaan die
signalen alsnog in de praktijk, zoals bij de Wet passend onderwijs waarvan onderdelen
juist in sterkemate aan regeldruk bleken bij te dragen.Het gaat dan om input en ervaringen
achteraf. Die input kan weliswaar alsnog worden verwerkt in een (nieuwe) wetswijziging,
maar het risico bestaat dat die wijziging zelf ook weer regeldruk oplevert.

Kortom, de huidigemethodenom input en betrokkenheid vanprofessionals opdewerkvloer
te realiseren, schieten tekort. Er is een meer concrete en representatieve input nodig om
ervoor te zorgen dat de inschatting en ervaring van de werkvloer daadwerkelijk worden
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meegenomen in het wetgevingsproces. Hoe die betrokkenheid gerealiseerd kan worden is
een vraag die maatschappijbreed speelt en waarvoor ideeën kunnen worden verkregen uit
succesvolle initiatieven. Duidelijk is dat de wetgever verder moet kijken dan bestaande
instrumenten en dat de betrokkenheid vooraf of aan het begin van het wetgevingsproces
moet worden gesitueerd. Tevens moet worden voorkomen dat het proces zelf bijdraagt
aan regeldruk. Dat risico bestaat bijvoorbeeld bij de recent ontwikkeldemerkbaarheidsscan
in de zorgsector, waarinwordt gevraagd naar de ervaring van regeldruk van zorgverleners.
De merkbaarheidsscan is een periodiek kwalitatief onderzoek, waarbij aan de hand van
interviews en vragenlijsten wordt gemeten welk effect een beleidsprogramma gericht op
het verminderen van merkbare regeldruk heeft op de regeldruk die wordt ervaren door
zorgverleners. Een verzoek om aan die scan mee te werken kan echter worden opgevat als
een nieuwe verplichting van de wetgever, die zelf juist bijdraagt aan regeldruk.

Hiervoor werden al een paar mogelijkheden besproken om de betrokkenheid van school-
bestuurders, schoolleiders en leraren bij het wetgevingsproces te vergroten. Er zouden
sessies georganiseerd kunnen worden waarin nieuwe instrumenten aan hen worden
voorgelegd. Het initiatief voor het organiseren van zulke sessies zou genomen kunnen
worden door OCW, bijvoorbeeld op basis van (nieuw) wetenschappelijk onderzoek.
Deelnemers aan deze sessies zouden kunnen worden geselecteerd op basis van loting, wat
kan zorgen voor afwisseling van actoren. Zulke sessies vragen een, mijns inziens te recht-
vaardigen, tijdsinvestering van zowel de initiatiefnemers van onderwijsregelgeving als van
de deelnemers. OCW voorkomt hiermee dat na de invoering van regelgeving of een ander
instrument signalen over de onuitvoerbaarheid van dat instrument uit de praktijk naar
voren komen. Deelname aan de sessies vraagt van de schoolbestuurders, schoolleiders en
leraren dat zij hierin tijd en moeite investeren. De schrapsessies uit ‘(Ont)Regel de zorg’
laten zien dat dit geen belemmering voor deelname hoeft te zijn als er voldoende wordt
gedaan met de input uit de sessies. Hieraan gerelateerd is een best practice die naar voren
komt uit de vergelijking die in hoofdstuk 6 is gemaakt met de aanpak van regeldruk in de
zorg. Het meest kansrijke instrument voor de aanpak van regeldruk is het organiseren van
schrapsessies. De instrumenten die daarvoor zijn ontwikkeld, de ‘Trechter van verdunning’
en de ‘Argumentenkaart’, kunnen worden gebruikt om de regelgeving te selecteren die
aan de orde moet komen. Tijdens die sessies komen regels aan de orde die vaak wordt
genoemd als veroorzaker van regeldruk. Dat kan zowel gaan om regels opgenomen in
regelgeving (externe regeldruk) als om regels van actoren uit de sector (interne regeldruk).
De omkering van de bewijslast die onderdeel vormt van de sessies is daarbij een belangrijk
aspect. Op die manier wordt de regelgeving namelijk toegelicht, en daardoor begrijpelijk,
of de regelgeving wordt geschrapt. Uit de schrapsessies in de zorg komt naar voren dat het
schrappen van een regel niet eenvoudig is. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de regel
in wet- of regelgeving is opgenomen, waardoor wijziging via de gebruikelijke procedures
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in het wetgevingsproces moet plaatsvinden. Een andere oorzaak is dat regelgeving veelal
is opgenomen in interne regels, zoals was te zien bij de vijfminutenregistratie in de
(thuis)zorg. De verplichting in de regelgeving was al afgeschaft, maar de uitwerking in de
regels van de zorgverzekeraars en zorginstellingen bleef lang in stand. Door gebruik te
maken van de best practices uit de zorg kan een positief effect op regeldruk gerealiseerd
worden.

7.3.2 Suggesties voor verder onderzoek

Over de wetenschappelijke bestudering van het essentially contested concept regeldruk is
in de inhoudelijke hoofdstukken al het nodige gezegd. In het algemeen is onderzoek over
het concept regeldruk schaars. Onderzoek naar factoren die bijdragen aan regeldruk ont-
breekt nagenoeg. Datzelfde geldt voor de invloed van instrumenten die worden ingezet in
het kader van beleidsprogramma’s gericht op het verminderen van regeldruk. Daarbij richt
beschikbaar onderzoek zich vooral op de kwantitatieve en objectieve dimensie van regeldruk
en is er nog onvoldoende aandacht voor de kwalitatieve en subjectieve dimensie van
regeldruk. Gezien het steeds breder gedeelde inzicht dat regeldruk vooral te maken heeft
met een individuele ervaring, ligt die aandacht echter wel voor de hand. Er zou meer
onderzoek gericht moeten worden op het begrijpen van de kwalitatieve en subjectieve
dimensie van regeldruk. Er is geconstateerd dat het meetbaar maken van regeldruk vooral
van belang is ommomentumen aandacht voor regeldruk vast te houden.Verder onderzoek
zou zich daarom vooral moeten richten op de kwalitatieve en subjectieve dimensie van
regeldruk. In het bijzonder zou er daarbij aandachtmoetenworden besteed aan de externe
en interne dimensie van regeldruk in het onderwijs, nu hiertussen een wisselwerking
bestaat.

Verder is van belang dat onderzoek over het onderwerp regeldruk zich niet zozeer richt
op het vinden van een allesomvattende definitie, maar op de verschillende aspecten die in
onderling verbandbijdragen aan regeldruk.Daarbij kunnende drie categorieënmet factoren
die in dit onderzoek zijn voorgesteld en uitgewerkt worden betrokken. De onderlinge
samenhang tussen de factoren betekent dat effectief onderzoek zich niet slechts op een
factor of categorie van factoren moet richten. Daarnaast moet onderzoek naar regeldruk
eenmultidisciplinair karakter hebben. Regeldruk is geenmonodisciplinair probleem,maar
een probleemdat beter kanworden begrepen door inzichten uit verschillende academische
disciplines te combineren.
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Lijst met geïnterviewden

In de eerste fase van het onderzoek zijn oriënterende semigestructureerde interviews met
de volgende sleutelfiguren van OCW en uit de wetenschap:

Erasmus Universiteit Rotterdamdr. W.W. Timmer15-09-17
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

mr. A. Post, mr. J.A.P. Veringa
en mr. T.J.M. Hollenberg

20-09-17

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

mr. G.A.J. Tijbosch06-11-17

Vrije Universiteit Amsterdamprof. mr. dr. F.J. van Ommeren14-11-17
Erasmus Universiteit Rotterdamprof. mr. dr. W.S.R. Stoter04-12-17
Afdeling Advisering van de Raad van Stateprof. mr. drs. B.P. Vermeulen en mr.

A. Weggeman
06-12-17

Lijst met deelnemers expertmeeting nr. 1

De eerste expertmeeting op 15 juni 2018 bestond uit twee sessies met de volgende deelne-
mers:

Ochtend
VU Amsterdamprof. mr. M.J. Jacobs
VU Amsterdamprof. mr. dr. F.J. van Ommeren
VU Amsterdamprof. mr. S.E. Zijlstra

Middag
VU Amsterdamprof. dr. R. van Schoonhoven
VU Amsterdamprof. mr. Bert Niemeijer

Daarnaast waren prof. mr. P.W.A. Huisman, em. prof. mr. M.T.A.B. Laemers, dr. R.E.
Tromp en mr. M.E. Blesgraaf aanwezig.
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Lijst met deelnemers expertmeeting nr. 2

De tweede expertmeeting op 3 maart 2021 bestond uit een sessie met de volgende deelne-
mers:

VU Amsterdamprof. mr. M.J. Jacobs
VU Amsterdamprof. mr. Bert Niemeijer
VU Amsterdamprof. mr. dr. F.J. van Ommeren
VU Amsterdamprof. dr. R. van Schoonhoven
Erasmus Universiteit Rotterdamprof. mr. dr. H.S. Taekema
VU Amsterdamprof. mr. S.E. Zijlstra

Daarnaast waren prof. mr. P.W.A. Huisman, em. prof. mr. M.T.A.B. Laemers, dr. R.E.
Tromp en mr. M.E. Blesgraaf aanwezig.
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