
Toespraak staatssecretaris Dijkhoff bij inontvangstname 
WRR-rapport Weten is nog geen doen; Een realistisch 
perspectief op redzaamheid. Den Haag, Pakhuis De 
Règâh, Hoefkade 11 te Den Haag, 24 april 2017 
  

• Dank, meneer Bovens, voor dit mooie rapport.  

• Ik beschouw het als een eer om dit eerste exemplaar in 

ontvangst te mogen nemen. Te meer daar het niet in het 

bijzonder over mijn portefeuille gaat. Maar in de 

demissionaire periode gaat niemand erover…. 

• Volgens mijn ambtenaren heb ik deze eer te danken aan 

het verwerven van de titel “De slimste mens”... terwijl ik 

toch kahneman al twee keer gelezen heb. 

• En dan wordt het ineens toch iets minder eervol… 

• Het rapport blijkt namelijk voor een belangrijk deel te 

gaan over domme dingen die slimme mensen doen.  

• Of – anders geformuleerd: slim zijn betekent nog niet dat 

je ook in staat bent je te gedragen op een manier die de 

overheid slim vindt.  

• Maar ik leer snel: zo acht ik het niet slim om hier al 

voortvarend in te gaan op de vraag hoe het kabinet dit 

rapport gaat meenemen in het kabinetsbeleid. 

• Het kabinet is immers demissionair. En in die situatie is 

het niet gebruikelijk dat het een standpunt inneemt over 

rapporten als deze. 

• Toch heb ik, tijdens het korte inkijkje dat mij vergund 

was, in dit rapport al een aantal mooie suggesties ontdekt 

die aansluiten bij beleid in ontwikkeling. 
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• En laat dat nou net het beleid zijn dat V&J voert ongeacht 

de politieke kleur van het kabinet. Op dat terrein kan ik 

dus rustig – en zonder iets doms te doen – het een en 

ander toezeggen.  

• We kennen allemaal het adagium: de burger wordt geacht 

de wet te kennen.  

• De WRR voegt daar nog iets aan toe: de burger wordt 

geacht de wet ook te kunnen. Om het verwarrend te 

maken: In sommige dialecten bedoelt men daar hetzelfde 

mee… 

• Kortom: een wet moet ook doe-baar zijn.  

• En ervoor zorgen dat de wet werkt, daar zijn onze 

collega's van wetgevingsbeleid dagelijks mee bezig. 

• Daar kan ik dus wel wat over vertellen. 

• Net als over allerlei initiatieven op het terrein van 

gedragsbeïnvloeding die Rijksbreed plaatsvinden – en 

zeker ook bij V&J.  

• In mijn studie wist ik al dat het probleem niet ophoudt bij 

de wet. 

• Als iemand een probleem had verwees ik ze enthousiast 

naar de wet en de rechter en gaf ze aan dat ze sterk 

stonden. 

• Daarop werd dan gezegd: ja, maar dan sta ik te boek als 

die zeurpiet en heb ik geen klant meer. De wet si dan 

duidelijk maar het werkt niet in de praktijk. 

• Bij het maken van wetten is het eigenlijk niet meer dan 

logisch dat je rekening houdt met de doelgroep van die 
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wetgeving. Is dat de gehele samenleving of een specifiek 

deel. 

• Dat die doelgroep de wet goed kan toepassen is immers 

van cruciaal belang, wil je de doelen van die wet ook echt 

bereiken.  

• De vraag: wie zijn er bij die wet betrokken? neemt dan 

ook een prominente plaats in, in het Integraal 

AfwegingsKader voor beleid en wetgeving, het IAK. Wat 

een onmogelijke term, trouwens. 

• Dat kader behoren ambtenaren sinds 2011 verplicht toe te 

passen bij het maken van nieuw beleid en wetgeving.  

• Die vraag - wie zijn er betrokken? – roept 

wetgevingsambtenaren op een krachtenveldanalyse te 

maken: wie zijn voorstanders van het betreffende 

overheidsplan, wie zijn er tegen - en waarom? 

• Die vraag houdt óók een oproep in om die verschillende 

partijen te betrekken bij het vormgeven van je beleid en 

wetgeving.  

• Dat biedt immers de beste garantie dat je de impact die je 

met die wetgeving beoogt ook echt bereikt.  

• Ambtenaren moeten “nieuwsgierig” zijn naar wat er 

precies nodig is aan regelgeving, gelet op de context en 

dynamiek waar ze mee te maken hebben.  

• Ze moeten openstaan voor kennis, adviezen, en 

initiatieven uit de samenleving. 
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• En uit de verschillende manieren om die wetgeving vorm 

te geven, moeten zij een keuze maken: welke manier 

benadert de gewenste impact in de praktijk het dichtst? 

• Dat betekent ook dat je als overheid in je wetgeving 

ruimte moet laten voor initiatieven uit de markt en het 

beleidsveld.  

• Ook moet je ruimte laten voor experimenten. Trial & error.  

Leren van beleid in de praktijk. 

• Een mooi voorbeeld is het toepassen van de "right to 

challenge" bij wetgeving.  

• Bij V&J hebben we dat onlangs met succes toegepast bij 

het thema “vechtscheidingen”.  

• Om dat gevoelig liggende en weerbarstige thema via 

beleid en wetgeving in goede banen te leiden, hebben we 

een zogeheten divorce challenge georganiseerd.  

• Die challenge leverde meer dan 500 voorstellen op!  

• Een panel van experts en jongeren heeft daar de vijf beste 

en meestbelovende voorstellen uit gekozen. Die worden 

nu verder uitgewerkt. 

• Dat right to challenge belooft een mooie aanvulling te 

worden op eerdere initiatieven om burgers te betrekken bij 

het maken van “doe-bare” wetgeving.  

• Zoals de website www.internetconsultatie.nl, die burgers 

in staat stelt te reageren op wetgeving in voorbereiding. 

Maar dat is wellicht wat technischer. 

• Initiatieven als deze sluiten ook nauw aan op het 

programma van BZK en VenJ over de “responsieve 
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overheid” of “responsieve rechtsstaat”, en “passend 

contact met de overheid”. 

• Het inspirerende boegbeeld van dit programma, een van 

mijn voorgangers als staatssecretaris van Justitie, de heer 

Scheltema zal hier straks meer over vertellen.  

• Wat al deze initiatieven gemeen hebben is dat ze de 

betrokkenheid van de burger bij overheidshandelen 

centraal stellen. 

• Uw rapport bevat dan ook een warm pleidooi om dit soort 

kennis niet te negeren.   

• Dat is heel praktisch: elke ambtenaar die aan de slag gaat 

met beleid of wetgeving kan nu zelf op onderzoek gaan en 

uitvinden wat - gegeven de specifieke situatie - gaat 

werken.  

• Ook uw rapport heeft zo’n prettige praktische inslag: niet 

alleen mooie theoretische beschouwingen, maar ook 

concrete onderbouwing en casuïstiek die tot ieders 

verbeelding spreekt! 

• We passen deze inzichten ook al toe op ons beleid bij V&J. 

• Het is er belangrijk dat je als overheid aandacht hebt voor 

de draagkracht van betrokkenen bij het aanbieden van 

betalingsregelingen.  

• Dat vind ik niet meer dan redelijk.  

• Maar we willen natuurlijk niet dat het hebben van schulden 

voor mensen een “vrijbrief” wordt om zich te misdragen.  
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• Boetes moeten uiteindelijk wél betaald worden. Anders 

boeten de rechtspleging en rechtshandhaving in aan 

geloofwaardigheid. 

• Het CJIB heeft actief meegedaan aan het programma 

Passend contact met de overheid en gezorgd voor goede, 

begrijpelijke informatie over betalingsregelingen op de 

website. 

• Zo biedt het CJIB de mogelijkheid om in termijnen te 

betalen bij boetes vanaf € 225. 

• Daar wordt goed gebruik van gemaakt. In 2016 al 83.000 

keer. 

• En daar blijft het niet bij: we onderzoeken ook of we ook 

betalingsregelingen kunnen treffen voor lagere boetes.  

• Bovendien is er nu ook een team schrijnende gevallen 

actief bij het CJIB. Dat team treft maatregelen voor 

personen in problematische situaties. 

• Dames en heren, zo zorgen we dat de wet niet alleen op 

papier duidelijk is, maar ook in de praktijk. 

• Ik lees in uw rapport vooral ook een oproep aan de 

overheid om meer te gaan experimenteren, om erachter 

te komen wat het beste werkt.  

• Zoals ik u al eerder zei: ik sta daar volledig achter! 

• Dat wil ik dan ook graag actief gaan doen.  

• Zoals U weet, komt er eind dit jaar een werkconferentie 

voor wetgevers over dit thema. 

• Ik zal zorgen dat een van de onderdelen van die 

conferentie zal zijn: kritisch kijken naar de stapeling van 
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wetgeving waarmee burgers bij life events te maken 

hebben.   

• En ik zal de wetgevers concreet vragen of ze met 

verbetervoorstellen kunnen komen. 

• Ik dank u voor uw aandacht. 
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