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Motie-Inge van Dijk/Van der Graaf over een doenvermogentoets bij 
voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving, 

Motie-Den Haan en Hermans over bij uitvoeringstoetsen ook duidelijk het 
burgerperspectief voor ogen houden en 

Motie-Van Baarle over standaard een doenvermogentoets bij wetsvoorstellen 
en beleidsvoornemens die uitvoeringsorganisaties of dienstverlening raken

Bij het vormgeven van de uitvoeringstoets ligt de opdracht van de Tweede 
Kamer hierin de zogeheten doenvermogentoets mee te nemen. Deze toets 
moet inzage geven in hetgeen voorgestelde wijzigingen in wet- en regelgeving 
betekent voor burgers en ondernemers en een inschatting geven of de 
voorstellen aansluiten bij hetgeen redelijkerwijs van burgers en ondernemers 
verwacht kan worden. Binnen de departementen worden hierin de eerste 
stappen gezet. Dit is in lijn met het eerdere kabinetstandpunt uit 2018. Van 
uitvoerders zal voortaan worden gevraagd om in de uitvoeringstoets naar 
voren te brengen hoe de uitvoering aan zal sluiten bij het doenvermogen 
van de doelgroepen met wie ze te maken hebben. Om hierover bij de 
behandeling van wetsvoorstellen een goede afweging te kunnen maken, 
zijn de uitvoeringstoetsen waarin doenvermogen een rol speelt openbaar.

Motie-Inge van Dijk/Van der Graaf over bij uitvoeringsorganisaties 
aandringen op het in het jaarverslag opnemen van een top drie van 
gesignaleerde problemen in de uitvoering en de aanpak daarvan

Via de inmiddels meer dan 20 individuele standen van de uitvoering met 
knelpunten wordt per uitvoeringsorganisatie, toezichthouder of domein 
inzicht gegeven in de relevante ontwikkelingen - wat goed gaat, wat extra 
aandacht behoeft en waar burgers en ondernemers in de knel komen door 
knellende wet- en regelgeving of de dienstverlening. Met inachtneming van 
de aangenomen motie Van Dijk/ Van der Graaf  kan worden gekozen voor een 
aparte rapportage of worden aangesloten bij de bestaande producten zoals 
het jaarverslag. 
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De motie-Inge van Dijk c.s. over ten minste drie pilots bij uitvoerings-
organisaties om de ruimte voor professionals in de uitvoering te vergroten

De motie vraagt om pilots om ruimte voor professionals te vergroten. 
Het belang van het vergroten van ruimte voor professionals wordt breed 
onderschreven en is een belangrijk onderdeel van Werk aan Uitvoering 
(maatwerk, uitvoerbare wetgeving). Vanuit uitvoerende diensten en gemeenten 
zijn er diverse initiatieven in gang gezet. Met deze (lopende) initiatieven geven 
we invulling aan de motie. De initiatieven zijn te onderscheiden in: 
1. Ontwikkeling van de kennis/vaardigheden. Vergroten van kennis gebeurt 

door specifieke opleidingen, zoals bijvoorbeeld kennis van de Awb en welke 
mogelijkheden die biedt. 

2. Toepassen van maatwerk in de praktijk. Wat betreft specifieke ruimte in 
wetgeving in de keten is de brede schuldenaanpak een mooi voorbeeld. 
Over de aanpak is een syllabus opgesteld waarin alle facetten worden 
beschreven ten behoeve van schuldenaanpak.

3. Het cultuurelement: welke omstandigheden zijn nodig om de ruimte voor de 
professional maximaal te maken. Wat betreft houding/gedrag in combinatie 
met het cultuuraspect is onder andere door SVB mooi onderzoek naar 
doenvermogen van professionals gedaan en worden vervolgstappen gezet. 

Deze thema’s zijn ook onderdeel van het programma Werk aan Uitvoering en 
zullen van daaruit verder worden ondersteund en gestimuleerd. 

Gewijzigde motie-Strolenberg/Van der Graaf over een jaarlijkse stand-van-
zakenbrief omtrent de aanbevelingen van de commissie-Bosman

Motie van het lid Strolenberg over het bekorten van de gestelde periode van 
tien jaar voor verbetering van de uitvoering en dienstverlening

Hetgeen wat met Werk aan Uitvoering wordt beoogd, vraagt een 
overheidsbrede verandering die niet alleen de inzet van politiek, 
beleidsmakers en publieke dienstverleners, maar ook tijd vraagt. Er wordt 
daarom ingezet op een langjarig programma waarbij vanuit verschillende 
handelingsperspectieven ingezet wordt op de menselijke maat in de 
dienstverlening, de randvoorwaarden voor onze publieke dienstverleners en 
de verbetering van het samenspel tussen politiek, beleid en uitvoering. Om zo’n 
programma goed voor elkaar te krijgen is er bewust een doorlooptijd van tien 
jaar gekozen, om ervoor te zorgen dat uiteindelijk de nodige stappen gezet 
kunnen worden. Wel heeft het kabinet in juli prioriteiten aangegeven voor deze 
kabinetsperiode. Er is toegezegd de Kamer jaarlijks per brief op de hoogte 
houden over de voortgang van het programma. Hiermee wordt aangegeven 
wat op wat meer korte termijn gerealiseerd dient te worden.
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