Burger Overheid

Een visie op merkbare administratieve lastenverlichting
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Voorwoord

Stapels formulieren voor een simpele aanvraag
en weken wachttijd voor een enkele vergunning. Administratieve lasten zijn voor veel
burgers een bron van ergernis. Een ergernis die
bovendien bijdraagt aan het vergroten van de
door burgers ervaren kloof tussen zichzelf en
de overheid. Daar wil de overheid verandering
in brengen. Zij heeft zich tot doel gesteld de
administratieve lasten in 2007 met 25 % teruggebracht te hebben ten opzichte van 2002.

merken. Om antwoord op die vraag te krijgen,
heeft PAL Matthijs van Dijk ingeschakeld. Van
Dijk is hoogleraar Industriële Vormgeving aan
de TU Delft en directeur van KVD | reframing
and design. KVD heeft op vernieuwende wijze
naar het vraagstuk gekeken. Het werd een
spannende zoektocht met een uitkomst die
zeker handvatten biedt voor verbeteringen. In
deze publicatie doet KVD verslag van haar
verkenning.

Hiertoe is in 2004 het Programma Administratieve Lastenverlichting (PAL) Burgers in het leven
geroepen, onderdeel van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op
basis van de huidige departementale regelgeving en een inventarisatie van de lasten,
irritaties en knelpunten voor burgers stelde PAL
een omvangrijke serie reductiemaatregelen
voor. Aan de hand daarvan zijn inmiddels veel
regels geschrapt of aangepast. De administratieve lasten zijn substantieel afgenomen en het
ziet ernaar uit dat de doelstelling van de overheid gehaald gaat worden.

Deze publicatie is nadrukkelijk een verkenning
van nieuwe benaderingen. De handreikingen en geformuleerde gedachten zijn vooral
bedoeld om de lezer aan te zetten tot nadenken. Een concrete vervolgstap ligt ook in het
verschiet: aan de hand van het onderzoek wil
het ministerie van BZK een concreet experiment
gaan uitwerken. Het doel: ontdekken of het
mogelijk is een overheidsproduct te ontwikkelen
waarbij de burger de beleefde lasten als beter
passend ervaart.

November 2006
Hoewel de resultaten goed zijn, lijkt de burger
er nog niet veel van te merken. De vraag
rijst dan ook of de huidige inspanningen wel
het beoogde effect hebben. PAL wil te weten komen op welke manier administratieve
lastenverlichting voor burgers nog effectiever
ingezet kan worden, zodat burgers er meer van

7 Voorwoord

Matthijs van Dijk
Roald Hoope
John Butter
Jacqueline Rutjens
Hylke Wierda

Inleiding
10 Inleiding

Deze publicatie beschrijft het door KVD uitgevoerde onderzoek
naar de merkbaarheid van administratieve lastenverlichting door de
overheid. Doel van het onderzoek is te weten komen op welke manier
administratieve lastenverlichting nog effectiever ingezet kan worden,
zodat burgers er meer van merken.

Hoofdstuk 1 - Aanpak

Hoofdstuk 2 - Bevindingen

Het Programma Administratieve Lastenverlichting Burgers deed voor het onderzoek een
beroep op KVD | reframing and design. In het
eerste hoofdstuk wordt uitgelegd waarom de
keus op dit industrieel ontwerpbureau viel en
hoe KVD het onderzoek aanpakte.

KVD presenteert in hoofdstuk 2 haar visie op de
relatie van de burger met de overheid, nu en
in de toekomst. Zij doet dit aan de hand van
het ‘relatiemodel’. Door overheidsdiensten in dit
model te plaatsen, kan de overheid bepalen
hoe zij haar diensten moet vormgeven om de
administratieve lasten voor de burger zo
beperkt mogelijk te houden. De overheid kan
hieruit gepaste omgangsvormen met de burger
afleiden. Aan de hand van vier voorbeelden
laat KVD zien hoe de overheid dit naar de
praktijk kan vertalen.
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Hoofdstuk 3 – Conclusies en
aanbevelingen

Hoofdstuk 4 - Stappenplan

KVD heeft vijf conclusies geformuleerd over het
begrip administratieve lasten, de verhouding
tussen overheid en burger, gepaste maatregelen
voor merkbare administratieve lastenverlichting
en de vormgeving van overheidsdiensten. In
hoofdstuk 3 presenteert KVD deze conclusies en
doet zij enkele aanbevelingen.

De conclusies en aanbevelingen zijn verwerkt
in een stappenplan. Dit is een handreiking voor
ambtenaren die willen weten hoe zij kunnen
bijdragen aan merkbare administratieve lastenverlichting.

Aanpak

Het is niet voor de hand liggend om voor een
onderzoek naar administratieve lastenverlichting een industrieel ontwerpbureau als KVD in
te schakelen. PAL was echter heel bewust op
zoek naar nieuwe inzichten en koos daarom
voor een naar overheidsbegrippen minder
conventionele aanvliegroute.
KVD reframing and design is gespecialiseerd in
het ontwikkelen van visies voor het bedrijfsleven
en het vertalen van deze visies naar diensten
en/of producten. Een door KVD ontwikkelde
visie voorspelt op welke wijze mensen in de
toekomst met producten en diensten willen
omgaan. Om deze zogeheten omgangsvormen mogelijk te maken moeten producten en
diensten passende karaktereigenschappen hebben. Als een dienst of product karaktereigenschappen heeft die de toekomstige gewenste
omgangsvorm uitlokt, is de dienst of het product
gepast en heeft het bestaansrecht.
KVD heeft deze methode toegepast op het
vraagstuk van de Administratieve Lastenverlichting Burgers. Zij ontwikkelde een visie die de
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toekomstige gepaste omgangsvormen tussen
overheid en burger beschrijft en bekeek de
toekomstige dienstverlening van de overheid.
Het karakter van de overheidsdiensten bepaalt
immers de omgangsvorm tussen overheid en
burger. Met een passende vormgeving van
haar diensten kan de overheid er dus voor
zorgen dat de omgang tussen overheid en
burger ‘klopt’.
Om inzicht te krijgen in de factoren die van
invloed zijn op de relatie tussen overheid en
burger, heeft KVD vier experts geïnterviewd, te
weten dr. A.F.M. Brenninkmeijer (de Nationale
Ombudsman), dhr. H.A.J. Hannen (lid van de
Raad van Bestuur van de Europese Verzekeringsgroep Eureko en vice-zoorzitter), drs. J.P.
Laurier (voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad en lid van de Algemene Commissie Administratieve Lasten Burgers) en dr. A. Zuurmond
(voormalig hoogleraar bestuurskunde en partner
van Zenc: innovaties in het openbaar bestuur).
Deze interviews hebben ruim honderd contextfactoren opgeleverd, zoals bestuurskundige
principes, culturele ontwikkelingen en

psychologische wetmatigheden. Alle factoren
hebben, in meer of mindere mate, invloed
op de toekomstige relatie tussen burger en
overheid. KVD heeft aan de hand van deze
factoren een visie geformuleerd op de toekomstige relatie tussen burger en overheid.
Deze visie beschrijft dus de samenhang in alle
contextfactoren.
KVD nam vervolgens vier bestaande overheidsdiensten onder de loep die veel administratieve
lasten veroorzaken: de monumentenwet, de
indicatiestelling in de zorg, de wet inkomstenbelasting en het burgerinitiatief. KVD bekeek
hoe de administratieve handelingen rond deze
diensten zó vormgegeven kunnen worden dat
ze aansluiten bij de verhouding tussen burger
en overheid die bij de specifieke dienst hoort.
Op basis hiervan schreef KVD een stappenplan. Dit stappenplan is een handreiking voor
iedere ambtenaar die wil weten hoe hij de
administratieve lasten kan verminderen voor
de dienst of het product waar hij zich mee
bezighoudt.
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Bevindingen

KVD heeft een visie geformuleerd op de relatie van de burger met
de overheid, nu en in de toekomst. Zij presenteert deze visie aan de
hand van het ‘relatiemodel’.

Het relatiemodel
De burger is door en door individualistisch. Dat
is al ruim twintig jaar zo en dit zal de komende
twintig jaar niet minder worden. De burger ziet
zichzelf als ontwerper en uitvoerder van zijn
leven op basis van zelfgemaakte keuzes. Hij
streeft naar een situatie van vrijheid zodat hij
op die manier kan leven. De manier waarop hij
de omgang met de overheid ervaart, is terug
te brengen tot drie toestanden. Elk met een
verschillende mate van vrijheid:

democratische en bureaucratische rechtstaat.
De toestanden waarin de overheid zich in haar
omgang met de burger kan bevinden, is dan
ook terug te brengen tot de volgende drie:

1 de burger voelt zich onafhankelijk van de
overheid
2 de burger voelt wederzijdse afhankelijkheid
met de overheid
3 de burger voelt zich afhankelijk van de overheid.

Deze toestanden van burgers en overheid kunnen op negen manieren met elkaar gecombineerd worden (zie illustratie). Hoe burger en
overheid tegenover elkaar staan, hangt af van
de overheidsdienst. Voor bijstand is de burger
bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de overheid
terwijl bij de aangifte van een strafbaar feit burger en overheid van elkaar afhankelijk zijn. Net
als de individualistische instelling van burgers,
zijn de negen mogelijke verhoudingen tussen
overheid en burger onveranderlijk.

De overheid levert burgers diensten en producten. De doelstelling van de meeste van deze
diensten en producten is onlosmakelijk verbonden aan de doelstelling van de Nederlandse
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1 de overheid biedt de burger perspectief
2 de overheid vertegenwoordigt de Nederlandse democratie
3 de overheid creëert een sociaal collectief

Overheid
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Bij elke verhouding hoort een andere vorm van
administratieve handelingen.
De stelling van dit onderzoek is:
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Dus: merkbare verlichting van administratieve
lasten heeft plaats dáár waar het karakter van
administratieve handelingen aansluit bij de
gepaste omgangsvorm. Die omgangsvorm is
inherent aan de verhouding tussen burger en
overheid.

Burger

Een administratieve handeling wordt niet als
last ervaren als deze aansluit bij de geldende
verhouding tussen burger en overheid.
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als een administratieve handeling niet aansluit
bij de geldende verhouding tussen overheid en
burger, ervaart de burger de administratieve
handeling als ongepast. Oftewel: de burger
ervaart dan een administratieve last.
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Omgangsvormen
Elk veld van het relatiemodel beschrijft een
andere verhouding tussen overheid en burger.
Voor elk van de negen verhoudingen is een
andere omgangsvorm van de overheid met de
burger gepast. Ter illustratie beschrijven we een
passende omgangsvorm voor de verhouding in
veld 1: een onafhankelijke burger en een overheid die perspectief biedt.
Op welke passende wijze kan de overheid
perspectief bieden aan een burger die niet
afhankelijk is van het geboden perspectief? Het
antwoord op deze vraag ligt in een analogie:
de omgang tussen overheid en burger zou zo
moeten zijn als de omgang tussen iemand die
een tip of aanwijzing geeft (de overheid) en
iemand die de tip ontvangt (de burger). In het
ideale geval is de tipgever scherpzinnig en
bescheiden (dus niet opdringerig) en wordt de
omgangsvorm tussen de twee gekenmerkt door
doelmatigheid en onvoorwaardelijkheid.
Op deze manier kan voor elk van de negen
velden een passende omgangsvorm worden
beschreven. In het ingevulde relatiemodel
hiernaast is te zien welke omgangsvormen en
karakters bij welke verhouding horen. Om
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de verhoudingen te illustreren hebben we in
het model in ieder veld de belangen van een
fictieve burger geformuleerd.
Om passende omgangsvormen tot stand te
brengen, moeten overheidsdiensten een passend karakter hebben. In het voorbeeld van
veld 1 heeft de overheid een scherpzinnig en
bescheiden karakter. Dit uit zich in de wijze
waarop een overheidsdienst is vormgegeven.
Uit de administratieve handelingen bijvoorbeeld
kan blijken vanuit welke houding die handelingen zijn vormgegeven. Een formulier waarin
naar onnodige informatie wordt gevraagd,
getuigt bijvoorbeeld niet van scherpzinnigheid.
Een overheidsdienst die wel een scherpzinnig
en bescheiden karakter heeft, lokt de passende
omgangsvorm uit. Op die manier gaat de overheid de meest optimale relatie met de burger
aan.
Uit het relatiemodel blijkt dat een burger een
administratieve handeling als ongepast ervaart
als de handeling niet aansluit bij de geldende
verhouding tussen overheid en burger; de burger ervaart dan een administratieve last.

B = Belang
O = Omgangsvorm
K = Karakter
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Concepten
Om het relatiemodel tastbaar te maken,
hebben we in totaal veertien regelingen
bekeken die veel administratieve lasten
veroorzaken. Daaruit is een keuze gemaakt
voor vier concepten. De concepten visualiseren
de toekomstig gepaste omgangsvormen voor
vier overheidsdiensten, -instrumenten en wetten.
De concepten liggen nog niet vast, maar geven
een mogelijke invulling aan. Ze hebben betrekking op vier bestaande diensten waarvan te
verwachten is dat ze er over tien jaar ook nog
zullen zijn:

A
B
C
D
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de monumentenwet
de indicatiestellingen in de zorg
de wet inkomstenbelasting
het burgerinitiatief

We hebben deze diensten op basis van hun
doelstelling in één van de negen velden van
het model geplaatst. Ze geven daarmee ieder
uitdrukking aan een andere verhouding tussen
overheid en burger.
Op basis van het relatiemodel is voor elke
dienst gekeken hoe de administratieve handelingen voor deze dienst het beste ingevuld kunnen
worden. Het antwoord op deze vraag maakt
impliciet duidelijk wat gepaste administratieve
handelingen zijn en dus in hoeverre de huidige
invulling en voorgestelde verbetermaatregelen
gepast dan wel ongepast zijn.
Hieronder omschrijven wij per dienst de
bestaande reductiemaatregelen. Bij elke dienst
benoemen we de plaats in het relatiemodel, de
passende omgangsvorm en het bijbehorende
karakter. Ook beschrijven we voor iedere dienst
een illustratief concept.

Voor welke diensten worden concepten ontwikkeld?

Keuze concepten

- Brede verdeling
- diensten / wetten / instrumenten die over 20 jaar ook nog bestaan

Overheid
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Burger
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De monumentenwet

Wat is het?

Welke maatregelen?

De monumentenwet regelt de zorg voor
monumenten en beschermt zo het Nederlandse
cultureel erfgoed. Burgers hebben een monumentenvergunning nodig als zij iets aan een
monument willen wijzigen.

PAL streeft met reductiemaatregelen vooral naar
efficiencyverbetering van de monumentenwet.
Daarbij ligt de nadruk op het vereenvoudigen
van administratieve handelingen zoals het
opzoeken van gegevens, het beschrijven van
locatie of gebouw en het aanleveren van
tekeningen.

Wat kost het?
Het aanvragen van een monumentenvergunning
kost de burger per aanvraag gemiddeld 26 uur
en 56 minuten en 3.605 euro.
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Plaats in het relatiemodel

Het concept: de monumenteneed

De wet kan perspectief bieden aan een burger
in een onafhankelijke toestand en hoort daarom
in veld 1 van het relatiemodel. De passende
omgangsvorm is hier ‘als het geven van een
tip’. Om deze omgangsvorm uit te lokken
moet het karakter van de dienst scherpzinnig
en bescheiden zijn. Een voorbeeld van een
mogelijke uitwerking in de praktijk is de monumenteneed.

De burger legt bij aankoop van een monument
een eed af om verantwoordelijkheid over een
monument te krijgen. Hij tekent bovendien een
‘monumentencontract’ waarin bevoegdheden
en verplichtingen met betrekking tot het specifieke monument zijn vastgelegd.
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De dienst spreekt burgers aan op hun passie
voor cultureel erfgoed, adviseert en stimuleert
en geeft ruimte om eigen verantwoordelijkheid
te nemen. De monumenteneed geeft daarmee
uiting aan het bescheiden karakter van de monumentenwet. De eed is geen verplichting maar
een gekozen vereiste.
Eenmaal verantwoordelijk wordt de burger
op scherpzinnige wijze bijgestaan in zijn rol
als beschermer. De burger krijgt privileges als
subsidies, toegang tot het gemeentearchief en
toegang tot de uitgebreide kennis van de ’monumentenhelpdesk’. Bij aan- en verkoop wordt
het monument door een bevoegde instantie
gekeurd. Herstelbare schade wordt in rekening
gebracht en onherstelbare schade beboet.

De indicatiestelling

Wat is het?

Welke maatregelen?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt
met een indicatiestelling of een burger in aanmerking kan komen voor collectieve zorgvoorzieningen via de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten en zo ja, in welke mate. De
beperkte capaciteit van de collectieve zorgvoorzieningen wordt zo eerlijk verdeeld over
de burgers die het het hardst nodig hebben.

PAL stelt reductiemaatregelen voor op het
gebied van ICT en gegevensuitwisseling zoals
eenmalige gegevensverstrekking, digitale formulieren en een indicatiepaspoort waarin alle
benodigde gegevens van een cliënt staan.

Wat kost het?
Het aanvragen van een standaard indicatie
kost de burger anderhalf uur. De uitslag laat
doorgaans zes weken op zich wachten. Omdat de geldigheid van de indicatie tijdsgebonden is, is er sprake van herindicaties.

22 Bevindingen

Plaats in het relatiemodel

Het concept: de indicatiedialoog

De indicatiestelling plaatst de burger in een
afhankelijke toestand. De overheidstoestand is
daarbij het al dan niet ‘bieden van perspectief’.
De indicatiestelling in de zorg hoort dus in veld
7. De gepaste omgangsvorm is ‘als het kiezen
van de uitverkorenen’. Om deze omgangsvorm
uit te lokken, moet het karakter van de dienst
empathisch en secuur zijn. Een voorbeeld van
een mogelijke uitwerking in de praktijk is de
indicatiedialoog.

In de indicatiedialoog bekijkt de overheid samen met de burger of de aanvrager aanspraak
maakt op collectieve zorgvoorzieningen. De
vraag is of de aanvrager tot de dertig procent
van de burgers behoort die de schaarse voorzieningen het hardst nodig heeft. Als die vraag
is beantwoord, bepalen burger en overheid samen welke voorzieningen de aanvrager nodig
heeft om het algemeen aanvaarde niveau van
maatschappelijk functioneren te bereiken.
Speciale invulhulpen van het CIZ vullen samen
met de burger het complexe aanvraagformulier in. De invulhulp is een professional op het
gebied van indicatieaanvragen. Hij leeft zich
in de burger in en vormt een vast, ‘menselijk’
aanspreekpunt. Ook hieruit spreekt inlevingsvermogen.
Het secure karakter van de dienst komt tot uitdrukking in de persoonlijke gesprekken met de
burger. Door direct een tweedeling te maken in
mensen die de voorzieningen wel en niet nodig
hebben, ontstaat snel duidelijkheid. Hieruit blijkt
het empathische karakter van de dienst.
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De wet inkomstenbelasting
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Wat is het?

Welke maatregelen?

De wet inkomstenbelasting zorgt ervoor dat
iedere burger een eerlijke en rechtvaardige bijdrage levert aan de opbouw en het onderhoud
van collectieve voorzieningen. Jaarlijks doen
zes miljoen burgers in Nederland hun belastingaangifte.

PAL wil de benodigde tijd reduceren door het
belastingformulier gedeeltelijk voor de burger in
te vullen.

Wat kost het?
Een burger die in het bezit is van een huis en
een auto van de zaak en zijn aangifte via
internet doet, is gemiddeld 1 uur en 45 minuten
bezig met het invullen van het belastingformulier.

Plaats in het relatiemodel
De belastingdienst creëert sociaal collectief en
de burger verkeert in een afhankelijke toestand
(veld 9). De passende omgangsvorm is ‘als
het nut laten inzien’. Om dit te bewerkstelligen
moet het karakter van de dienst geduldig en
consistent zijn. Aan de hand van het concept
‘de belastingafweging’ maken we de omgangsvorm en het karakter tastbaarder.

Het concept: de belastingafweging
Veel burgers menen dat hun bijdrage aan het
collectief (belastinggeld) onevenredig hoog is.
Een geduldige overheid begrijpt dit en neemt
de tijd om dit gevoel weg te nemen en te laten
zien dat de bijdrage eerlijk is. Dit doet zij door
de burger zelf een vergelijking te laten maken
tussen het belastinggeld dat hij aan collectieve
voorzieningen uitgeeft en de financiële waarde
van de voorzieningen waarvan hij zelf gebruik
maakt.
Een burger kan dit doen door de zogeheten
‘belastingafweging’ te maken. Dit houdt in dat
hij naast zijn belastingaangifte ook een ander,
uitgebreid vragenformulier invult. Met dat formulier kan de burger berekenen wat ongeveer de
financiële waarde is van de collectieve
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voorzieningen waar hij aanspraak op maakt.
Deels zijn dat vastliggende voorzieningen zoals
defensie, politie en brandweer en deels zijn dat
variabele voorzieningen als zorg, cultuur, onderwijs en openbaar vervoer. Iedere burger zal
merken dat de vergelijking voor hem positief
uitpakt. Niemand betaalt meer aan belasting
dan dat hij ‘terugkrijgt’ in voorzieningen.
Door de tijd te nemen voor deze afweging,
toont de belastingdienst een geduldig en consistent karakter.

Het burgerinitiatief

Wat is het?

Welke maatregelen?

Een burgerinitiatief is een uitgewerkt verbetervoorstel van een individuele burger. Een burger
plaatst met het initiatief een onderwerp op
de agenda van de gemeenteraad of Tweede
Kamer. Het initiatief moet aan een aantal
voorwaarden voldoen, zoals voldoende handtekeningen. Voor een burgerinitiatief voor de
Tweede Kamer gaat het om minimaal 40.000
handtekeningen.

PAL heeft nog geen reductiemaatregelen voorgesteld.

Wat kost het?
PAL schat dat een burger aan een burgerinitiatief voor de Tweede Kamer minstens 1600 uur
kwijt is.
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Plaats in het relatiemodel

Het concept: de dienst burgerparticipatie

Het burgerinitiatief creëert sociaal collectief en
de burger voelt wederzijdse afhankelijkheid met
de overheid (veld 6). De passende omgangsvorm is ‘als een win-win situatie’. Het karakter
van de dienst is kritisch en enthousiast. Een
voorbeeld van een mogelijke uitwerking in de
praktijk is de dienst burgerparticipatie.

De dienst burgerparticipatie helpt de burger
die, wellicht uit eigenbelang, Nederland wil
verbeteren. De dienst bepaalt samen met de
burger of een burgerinitiatief de beste manier
is om een specifiek idee aan het collectief voor
te leggen.
De dienst burgerparticipatie bepaalt eerst
samen met de burger of zijn idee aan de
voorwaarden van een burgerinitiatief voldoet,
nog voordat de burger handtekeningen gaat
verzamelen. Wellicht is het bijvoorbeeld beter
om een lid van de Tweede Kamer te benaderen om het voorstel te doen.
De dienst bekijkt het voorstel kritisch. Het moet
nieuw zijn en mag niet tegen de normen en
waarden van de Nederlandse democratie indruisen. Voldoet een initiatief aan de voorwaarden, dan begeleidt de dienst de burger op
enthousiaste wijze. De dienst staat de burger
bij met advies, ervaringskennis en instrumenten.
Zo biedt zij hulp bij het publiek maken van
initiatieven en zorgt zij ervoor dat burgerinitiatieven altijd terug te vinden zijn op de website
van de dienst.
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Conclusies en aanbevelingen

1

Het begrip administratieve last
behoeft herdefiniëring
De huidige aanpak van administratieve lasten
gaat uit van een sterk kwantificeerbare last
gecombineerd met irritaties en knelpunten bij
de burger. Administratieve handelingen die
de burger veel tijd en/of geld kosten, worden
door de overheid vaak als last getypeerd. In dit
onderzoek gaan we er echter vanuit dat een
administratieve handeling niet per definitie een
last is, ook niet als deze tijd in beslag neemt of
kosten met zich meebrengt. Want de administratieve handeling vormt vaak een essentieel
onderdeel van een overheidsdienst en bepaalt
grotendeels de omgang tussen burger en overheid. Wij pleiten dan ook voor een aanvullende kwalitatieve definitie van het begrip
administratieve last. Alleen als de overheid ook
inzicht heeft in de kwalitatieve en emotionele
beleving door de burger van administratieve
handelingen, kan zij merkbare maatregelen
nemen.
Een mogelijke nieuwe definitie voor administratieve last is: ‘Een bij een specifieke dienst
horende administratieve handeling, waarvan
het karakter niet aansluit bij de gepaste omgangsvorm tussen overheid en burger’
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Aanbeveling:
voer meer kwalitatieve criteria
in voor het bepalen van de
administratieve last.

2

De verhouding tussen burger en
overheid dient bepalend te zijn bij
de vormgeving van administratieve
handelingen
De relatie tussen overheid en burger is een
veelzijdige relatie; burger en overheid kunnen
zich op negen verschillende manieren tot elkaar
verhouden. Elke bestaande en toekomstige
overheidsdienst, ieder overheidsinstrument en iedere wet plaatst burger en overheid in één van
de negen verhoudingen. Welke verhouding
dat is hangt af van de dienst of het product in
kwestie. Bij elke verhouding hoort een andere
omgangsvorm en bij elke omgangsvorm horen
andere administratieve handelingen. Hoe
gepaster het karakter van de administratieve
handeling, des te minder ervaren burgers
administratieve handelingen als last. Door de
verhoudingen tussen burger en overheid in acht
te nemen, kunnen administratieve lasten dus
worden verlicht. Het resultaat hiervan is een
merkbare lastenverlichting en uiteindelijk ook
een betere relatie tussen overheid en burger.
Om te weten te komen van welke verhouding
er sprake is, dient iedere overheidsdienst in het
relatiemodel geplaatst te worden.
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Aanbeveling:
stem administratieve handelingen af op de verhoudingen
tussen burger en overheid.

3

Van reductiemaatregelen naar
‘gepastheidsmaatregelen’
Volgens de nieuwe definitie van administratieve
lasten (zie conclusie 1), hoeft reductie van duur
en kosten van administratieve handelingen niet
per definitie te leiden tot merkbare lastenverlichting. Reductiemaatregelen zorgen waarschijnlijk juist voor merkbaar minder contact tussen
overheid en burger. En volgens dit onderzoek
is de burger niet gebaat bij een onzichtbare
overheid, maar bij een overheid die zich steeds
op gepaste wijze manifesteert. Administratieve
lasten zijn volgens de nieuwe definitie dan ook
een signaal dat de overheid zich op ‘ongepaste’ wijze uit.
Om het karakter van administratieve handelingen beter af te stemmen op de geldende
verhouding tussen burger en overheid - en dus
de relatie tussen overheid en burger te verbeteren - zijn maatregelen nodig die gericht zijn op
het verbeteren van de ‘gepastheid’. Reductie
van duur en kosten kán hier onderdeel van zijn.
Ter illustratie hebben wij op bladzijde 18 vier
concepten gepresenteerd die kunnen worden
vertaald naar hoe gepastheidsmaatregelen kunnen worden toegepast.
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Door overheidsdiensten in het relatiemodel te
plaatsen wordt duidelijk of het karakter van de
huidige administratieve handelingen overeenkomt met het gepaste karakter van de dienst.
Daar waar de huidige invulling klopt zullen
maatregelen geen merkbare administratieve
lastenverlichting opleveren. Daar waar de huidige administratieve handelingen een ongepast
karakter hebben kunnen gepastheidmaatregelen ervoor zorgen dat de handelingen meer
tegemoet komen aan de passende omgangsvorm. De burger zal hierdoor merkbaar minder
administratieve lasten ervaren.

Aanbeveling:
toets de gepastheid van de
invulling van alle bestaande
diensten en ontwerp gepastheidsmaatregelen.

Hieronder geven wij een voorbeeld van het ontwerpen van gepastheidsmaatregelen voor de
indicatiestellingen in de zorg. In hoofdstuk 2 werd het concept ‘de indicatiedialoog’ al gepresenteerd.
Voorbeeld: Gepastheidsmaatregelen ontwerpen voor de indicatiestelling in de zorg

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
bepaalt met een indicatiestelling of een
burger in aanmerking komt voor collectieve
zorgvoorzieningen en zo ja, in welke mate.
De burger is dus afhankelijk en de overheidstoestand is het al dan niet ‘bieden van
perspectief’ (veld 7).
De huidige reductiemaatregelen in het kader
van Administratieve Lastenverlichting richten
zich vooral op het reduceren van de hoeveelheid administratieve handelingen en niet
zozeer op het verbeteren van de beleving
van de handelingen.
Om gepastheidsmaatregelen te ontwerpen
moet allereerst worden getoetst in hoeverre
de huidige vormgeving van de administratieve handelingen bij het secure en empathische karakter van veld 7 past. Vervolgens
kunnen maatregelen worden ontworpen die
zorgen voor meer gepastheid. Hieronder
twee voorbeelden van toets en maatregel:
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Toets 1

Het aanvraagformulier zorg - op basis waarvan het CIZ een indicatiebesluit neemt - is
een uitgebreid document. Dat hoeft op zich
geen probleem te zijn, omdat de burger
begrijpt dat zijn/haar situatie secuur moet
worden ingeschat. Het formulier is echter zo
dubbelzinnig en complex dat vrijwel iedere
aanvrager hulp nodig heeft bij het invullen.
Deze hulp kan de burger niet van de overheid (CIZ) krijgen. Hij is aangewezen op
huisarts, familie of vrienden. De empathie
is dus uitbesteed en de rol van de overheid is beperkt tot het beoordelen van de
aanvraag.

Maatregel 1

Een gepastheidsmaatregel is in dit geval
het aanbieden van hulp bij het invullen. Het
CWI zorgt voor invulhulpen die samen met
de burger het formulier invullen. De invulhulp
leeft zich in de burger in en vormt een vast,
‘menselijk’ aanspreekpunt.

Toets 2

Het behandelen van de indicatieaanvraag
duurt zes weken (mits de aanvraag juist is
ingevuld). Het behandelen moet secuur gebeuren en daar is tijd voor nodig. Maar het
empathische karakter van de dienst is niet te
verenigen met de lange wachttijden.

Maatregel 2

Een mogelijke oplossing is het opdelen
van de aanvraag in twee overzichtelijke
stappen. In de huidige situatie wordt het
indicatiebesluit genomen op basis van
een algehele inschatting van de leefsituatie, het niveau van gebruikelijke zorg en
de lichamelijke problemen van de burger.
Het is duidelijker om eerst - op basis van
het huidige niveau van maatschappelijk
functioneren - te bekijken of de aanvrager
überhaupt aanspraak kan maken op collectieve zorgvoorzieningen. Pas daarna kan
samen met de aanvrager worden bepaald
welke voorzieningen hij nodig heeft om het
algemeen aanvaarde niveau van maatschappelijk functioneren te bereiken.

4

Een inconsistent vormgegeven overheidsdienst kan het vertrouwen van
de burger schaden
In deze publicatie stellen we voor vier overheidsdiensten concepten voor waarbij gepastheidsmaatregelen kunnen worden toegepast:
de monumentenwet, de indicatiestelling in
de zorg, de wet inkomstenbelasting en het
burgerinitiatief. Deze diensten zijn bij PAL
bekend vanwege de hoge kwantitatieve,
administratieve lasten en vanwege irritaties en
knelpunten bij de burger. Uit het onderzoek van
KVD is gebleken dat de huidige vorm van deze
vier overheidsdiensten niet overeenkomt met
de inhoud. Met andere woorden: de invulling
van de dienst en de administratieve handelingen sluiten niet goed aan bij de gepaste
omgangsvorm tussen burger en overheid.
Voorgestelde reductiemaatregelen veranderen
daar niets aan. Het is daarom onwaarschijnlijk
dat die maatregelen merkbare lastenverlichting
opleveren.
De inconsistente vormgeving zoals die te zien is
bij deze vier overheidsdiensten, veroorzaakt gebrek aan vertrouwen tussen burger en overheid.
Doordat de dienst verpakt is in een vorm die
niet overeenkomt met de inhoud, krijgt de
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burger namelijk argwaan. De overheid kan
vertrouwen opbouwen door zich op duidelijke
en consistente wijze te manifesteren. Soms
betekent dit dat de overheid zijn verhouding
tot de burger moet benadrukken in plaats van
verbergen. De overheid handelt altijd naar de
positie die zij in het relatiemodel inneemt. Het
relatiemodel kan daarom gezien worden als
een instrument om het vertrouwen tussen overheid en burger verder te herstellen.

Aanbeveling:
zorg voor een consistente
vormgeving van overheidsdiensten.

5

Door verschuiving van overheidsdiensten kan ruis ontstaan in de
omgang met de burger
Het kan voorkomen dat diensten binnen het relatiemodel verschuiven van hun oorspronkelijke
plaats naar een andere plaats. Denk hierbij
onder meer aan een dienst die perspectief
biedt aan de burger en bedoeld is voor een
burger in een onafhankelijke toestand, zoals
de monumentenwet. Deze dienst hoort thuis in
veld 1. Als de dienst zo is vormgegeven dat
afhankelijkheid bij de burger ontstaat, zal de
dienst verschuiven naar veld 7. De vorm van
de dienst klopt dan niet meer met de gepaste
omgangsvorm, waardoor de administratieve
handelingen hoogstwaarschijnlijk als last worden ervaren. Er ontstaat ruis in de omgang met
de burger.
Om die weg te nemen, moeten overheidsdiensten in het relatiemodel ingedeeld worden op
basis van hun oorspronkelijke doelstelling en
betekenis. Nieuwe diensten moeten zo beheerd
worden dat hun plek in het relatiemodel vanaf
het begin gewaarborgd blijft. Verplaatsen van
een dienst is natuurlijk mogelijk, maar moet dan
altijd gepaard gaan met het introduceren van
een andere omgangsvorm. Daar horen ook
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andere administratieve handelingen bij.
In het relatiemodel is ruimte voor verschuivingen. Het model geeft de bandbreedte aan
waarbinnen de ‘vormgeving’ van diensten
kunnen veranderen.
Dit mag ook, mits de diensten maar hetzelfde
karakter houden en dus dezelfde omgangsvormen uitlokken. Zodoende wordt het ontstaan
van ruis bij voorbaat uitgesloten.

Aanbeveling:
gebruik het relatiemodel voor
expliciete plaatsing en het
bewaken van de uitgangspunten.

Stappenplan

In vijf stappen naar merkbare administratieve lastenverlichting

Spreekt de inhoud van dit boekje u aan? Wilt
de administratieve last voor burgers verminderen, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Dan is dit stappenplan iets voor u. Het
is een handreiking die u helpt administratieve
lasten te herkennen en zo nodig passende
maatregelen te bedenken.

Stap 1 - Omschrijf de doelstelling
Bestaande dienst
Omschrijf de doelstelling van de dienst. Heeft u
die niet paraat, ga dan terug naar het ontstaan
van de dienst. Wanneer en onder welke omstandigheden is de dienst ontstaan en voor wie
was de dienst oorspronkelijk bedoeld?
Nieuwe dienst
Omschrijf de doelstelling van de dienst. Gaat
het om een nieuwe dienst waarvan u zelf de
doelstelling mag bepalen, dan heeft u invloed
op de plaatsing in het relatiemodel en dus op
de vormgeving van de dienstverlening.
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Stap 2 - Bepaal de plaats in het
relatiemodel
Plaats de dienst op basis van de doelstelling
in het relatiemodel. Redeneer hierbij vanuit het
perspectief van de burger: hoe zal de burger
deze dienst vanuit zijn vrijheidsbeleving ervaren? En welke rol speelt de overheid volgens
hem in dit geval?

Stap 3 - Lees omgangsvorm en
karakter af
Bepaal de passende omgangsvorm en het
bijbehorende karakter voor de dienst. Verdiep
u hiertoe in de metaforen of analogieën die in
het relatiemodel staan. Waarom past de gestelde omgangsvorm bij de verhouding tussen
overheid en burger en waarom lokt het karakter
de gestelde omgangsvorm uit? Het kan helpen
wanneer u zich bij de karakters personen
voorstelt die dergelijke karaktereigenschappen
hebben. Als iemand scherpzinnig en bescheiden is, zou u dan een tip van die persoon
aannemen?

Stap 4 - Vergelijk of ontwerp
Bestaande dienst
Toets de huidige invulling van de dienst aan de
kwaliteiten in het relatiemodel. Past de invulling
bij de omgangsvorm uit het model? Hebben
de administratieve handelingen een karakter
zoals in het betreffende veld van het model
omschreven? Zo ja, dan is de dienst gepast. Er
zijn dan geen administratieve lasten om te verminderen. Zo nee, dan is de huidige invulling
ongepast. Administratieve handelingen zullen
zeer waarschijnlijk door de burger als een last
worden ervaren. Ga naar stap 5 om maatregelen te nemen.
Nieuwe dienst
Het gepaste karakter is sturend bij het vormgeven van de inhoud. Maak uw keuzes op basis
van dit karakter. Vraag u steeds af of de administratieve handelingen zoals u die bedenkt
voor een dienst, passen bij het karakter en de
omgangsvorm. Als u dit goed doet, heeft u
een dienst ontworpen waarbij de burger geen
administratieve lasten zal ervaren.

35 Stappenplan

Stap 5 - Neem maatregelen (alleen
bij een bestaande dienst)
Uw dienst heeft een afwijkend karakter. Het
is nu zaak maatregelen voor te stellen die de
dienst dichterbij het passende karakter brengen.
Stel ‘gepastheidsmaatregelen’ voor die dit - al
is het maar een beetje – doen. U kunt controleren of u op de goede weg bent door diensten
die u aangepast heeft, weer te toetsen zoals
omschreven bij stap 4.

Succes!
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