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In het debat over de lijst met hervormingen en stelselherzieningen van 18 
november 2010 heb ik toegezegd uw Kamer bij gelegenheid van 
Verantwoordingsdag 2011 informatie te verstrekken over de laatste stand van 
zaken op het terrein van 17 hervormingen. Meer specifiek heb ik aangegeven om, 
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011, inzicht te geven langs de lijnen 
van de motie Pechtold (31 070, nr. 18).  
 
In het eerder genoemde debat heb ik gemeld dat het eenmalig verstrekken van 
separate verantwoordingsinformatie over 17 hervormingen niet op zichzelf staat. 
De Kamer is regelmatig geïnformeerd over de wijze waarop het kabinet de 
hervormingen in gang wil zetten. Ministers en staatssecretarissen hebben 
daarover in de afgelopen paar maanden regelmatig met uw Kamer van gedachten 
gewisseld. Daarbij gaat het veelal niet om zelfstandige prioriteiten, maar om 
complexen van maatregelen die een bestaand stelsel tot beweging of hervorming 
beogen aan te zetten. De Kamer is actief betrokken bij de uitwerking en wordt op 
de hoogte gehouden van de relevante contacten met anderen, zoals 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.  
 
Ter illustratie hiervan wijs ik op de recente ondertekening van een concept-
bestuursakkoord tussen Rijk en VNG en de betekenis daarvan voor de 
hervormingen van de AWBZ, de decentralisatie van de ruimtelijke ordening en het 
ontwerpen van een uniforme regeling om de afstand tot de arbeidsmarkt voor 
mensen met een beperking te verkleinen. Het kabinet neemt verantwoordelijkheid 
voor richting en vormgeving, legt concrete voorstellen voor aan de Kamer en de 
samenleving en dáár vindt het debat plaats over de precieze weg waarlangs de 
hervorming gestalte krijgt. Zo hoort het ook te gaan. Het kabinet probeert met zo 
beperkt mogelijke interventies een zo groot mogelijk effect te bereiken.  
 
Voor het kabinet is het van belang dat de interventies bijdragen aan de essentie 
van het regeerakkoord: een kleinere en krachtige overheid die Nederland sterker, 
welvarender en veiliger maakt. Daartoe investeren we in de kracht van Nederland, 
brengen we de overheidsfinanciën op orde, en wordt de overheid zelf kleiner, 
krachtiger en dienstverlenender.  
 
Het op orde brengen van de overheidsfinanciën en het terugbrengen van de 
staatsschuld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet iedere grote 
bezuiniging is echter tegelijkertijd ook een hervorming of stelselwijziging. De 
aangewezen hervormingen leveren een beperkte, maar niet onbelangrijke 
bijdrage aan de bezuinigingen. Het niet ingrijpen in stelsels, organisatie, taken of 
werkwijzen zou op langere termijn tot onevenredige stijging van kosten kunnen 
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leiden, zoals op het terrein van de huurmarkt, de zorg (stelselherziening AWBZ en 
invoering prestatiebekostiging cure), de veiligheid (vorming nationale politie), en 
de sociale zekerheid (hervorming van de AOW, Werken naar Vermogen). Dan 
komt ook de kwaliteit van voorzieningen en daarmee gemoeide middelen 
onevenredig onder druk te staan. Het is de taak van het kabinet daarin 
richtinggevende keuzes te maken. Dat geldt ook voor de overheid zelf. Die is te 
groot, te versnipperd, te gestapeld. Verschillende hervormingen dragen bij aan 
een compacte en dienstverlenende overheid: de opschaling van het provinciaal 
bestuur in de Randstad, de decentralisatie van de ruimtelijke ordening, de 
vorming van een Nationale Politie en ook de stelselherziening van de publieke 
omroep draagt daaraan bij. 
 
De crisis en de vergrijzing vergroten het beroep op de eigen kracht en 
verantwoordelijkheid van mensen en organisaties. Iedereen in dit land wordt 
daarop aangesproken en gevraagd te investeren in de kracht van Nederland. Of 
het nu gaat om economie, bedrijvigheid, infrastructuur, veiligheid, zorg, innovatie, 
cultuur, kennis of het aanwenden van talent in werk of opleiding. Het kabinet 
koppelt gerichte intensiveringen aan hervormingen, zoals bij het 
bedrijfslevenbeleid, duurzame energie, het asiel- en migratiebeleid, onderwijs 
(prestatiebeloning, leenstelsel masterfase, strategische agenda hoger onderwijs), 
(ouderen-)zorg en de aanscherping van het strafrecht. Dat alles laat onverlet dat 
ondersteuning beschikbaar blijft voor hen die daarin niet zelfstandig kunnen 
voorzien. Ook die waarborgen zijn gegeven in de hervormingen, zoals die in de 
ouderenzorg, de arbeidsmarktpositie voor mensen met een beperking en de 
sociale huurwoningmarkt. 
 
Alle maatregelen uit het regeerakkoord, waaronder de 17 hervormingen uit deze 
brief, krijgen een vertaling in de begroting en het jaarverslag. Daarmee worden zij 
opgenomen in de route die de normale verantwoordingsdocumenten doorlopen. 
Dat is naar de opvatting van het kabinet de beste wijze om de samenhang met 
bestaand beleid te borgen en kwaliteit van de verstrekte informatie te toetsen. 
Hierbij hebben zowel de Tweede Kamer als de Algemene Rekenkamer een eigen 
rol te vervullen. De prioriteiten zijn met het regeer- en gedoogakkoord gegeven 
en hun budgettaire consequenties volgen zoveel mogelijk de reguliere 
budgetcyclus. Dit betekent dat ze veelal in de begrotingsartikelen worden 
opgenomen. Mocht een koppeling aan een budget of artikel niet mogelijk zijn dan 
kan de eerstverantwoordelijke minister gebruik maken van zijn beleidsagenda om 
transparantie te bieden aan de Kamer. Het kabinet zal niet aanvullend op het 
regeerakkoord een nadere selectie van politieke prioriteiten definiëren. 
 
In aanvulling op wat eerder met de Kamer is besproken treft u in de bijlage bij 
deze brief een schematische uitwerking van de laatste stand van zaken op het 
terrein van 17 hervormingen aan. Per hervorming is aangeven welk budgettair 
beslag hiermee is gemoeid, welke concrete maatregelen uit het Regeerakkoord de 
hervorming of stelselwijziging ondersteunen, welke voortgang is geboekt in de 
eerste periode van 2011 en welke de te verwachten acties zijn in de komende 
periode.    
 
DE MINISTER-PRESIDENT, 
Minister van Algemeen Zaken, 
 
 
 
 
Mark Rutte 


