
VERZELFSTANDIGEN EN PRIVATISE

REN: EEN ZAAK VAN BELEID' 

HANS VAN DEN AKKER EN DIRK-JAN BOLDERHEIJ 

TER INLEIDING 

Met cle opkomst van de verzorgingsstaat in de ar 

gel open honderd juar is hct scherpe contrast tus

scn overhcid en maatschappij wcggevallen. De 

nachtwakerSstaat met haar duidclijk afgebuken

dc takenpakket is niet meer. De ovcrheid hceft in 

deze ecuw- vooralna de Twcede Wereldoorlog

mecr taken op zich genomen. Dit heeft een verdere 

impuls gcgeven aan de groei en bloci van een 

tend spoorboekje, maar als richtinggevende denk

trant. Dat kan vervolgens een reinigende werking 

hebben in discussics over concrete (deel)onderwer

pen in de toekomst. 

KADER 

In Publiekc Gerechtigheid (WI, 1990} staat het vol

gende over overheidstaken: 'De overheid waar

borgt derhalve de publieke voorwaarden die 

nodig zijn voor een samenleving van verantwoor

delijke mensen. De gcrechtigheid als hoofdmotief 

voor hct overheidsoptreden verplicht haar onder 

mccr om: 

grout aantal maatschappelijke organisaties, dat 2 

recht en vrede te bevorderen; 

schild voor de zwakke te zijn; 

het onrecht te bestraffen; ccn bu!Jer is gaan vormen tussen het spel van de 3 

vrije markt en het overheidsoptreden. Hierdoor is 4 de gewetensvrijheid en de 

ecn wedcrzijdse ajhankelijkheid ontstaan, die niet S persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen; 

mecr is weg te denken uit de tegenwoordige sa- 6 de voorwaarden te garanderen voor een 

pluriforme verantwoordelijke samenleving 

(artikel 4); 
mcnleving. Aan dit model van 'gedeelde verant

woordelijkheid' zitten oak nadelen: de verdeling 

van taken en bevoegdheden wordt sums verwaar- 7 zich in te spannen voor een internationale 

rechtsorde in het kader van de Verenigde Na

ties (artikel 16} met als speerpunt de bevorde

ring van het respect voor fundamentele rech

ten van de mens.' 

loosd. Verantwoordelijkheden kunnen dan verva-

gcn. Dcze nadelen worden vrij breed onderkend en 

daarom worden zo nu en dan 'heroverwegings

opcratics' in gang gczet. Vaak wordt in dit kader 

gcsprokcn over 'untvlechting'. Na de 'grate opera

tics' van begin jarcn tachtig worden recentelijk 

zclfstandige bcstuursorganen systematisch door

gclicht, overheidsdiensten- die zich op de markt 

(zoudcn) bcgeven - geanalyscerd ', wordt funda

mentecl nagedacht over 'toezicht'" en vinden enke

le grotc vcrzelfstandigings- en privatiseringsope

ratics plaats, zoals de Nederlandse Spoorwegen, 

de cnergic- en telecomsector en in de sociale zeker

heid. De gevolgen zijn vaak verstrekkend. 

Ilcsluitvorming vindt in dit kader nogal eens op 

ad-hoc basis plaats; een eenduidig beoordelings

kader lijkt te ontbreken. Dit artikel beoogt daar

om cnkcle principes te formuleren: nict als slui-

Hieruit vloeit ondermeer de belangrijke taak van 

overheid voort om de samenleving als gemeen

schap van verantwoordelijke mensen te laten func

tioneren.i In het meest recente verkiezingspro

gram 'Samenleven doe je niet alleen' wordt in het 

verlengde hiervan een wezenlijke rol gezien voor 

zelfregulering. De overheid dient hiervoor de nodi

ge ruimte te scheppen en conditioneert deze uit 

hoofde van publieke gerechtigheid (2.2}. In het ver

kiezingsprogram van het CDA wordt voorts een 

nadrukkelijk pleidooi gehouden voor een slag

vaardige en betrouwbare overheid. Het publieke 

ambt verdient volgens het program dam-om her-
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waardering en 'politieke en ambtelijkc (rol-) op

vattingen over een 'ondernemende ovcrheid', ont

leend aan het bedrijfsleven, passen daar niet bij'. 

over dient te gaan tot l1et jc1ciliteren dan we! 'uit

lokken' van (geconditioneerde) zelfregulering.-lien 

en ander kan vaak neerkomen op ecn 'achtervang-

In het vcrlengde hien;an wordt- ook gezien het be- functie' voor de overheid. Een publieke taak hoeft 

lang van integriteit in de publieke sector- gepleit 

voor grote zorgvuldigheid bij combinaties van pu

blieke en private taken (2.4). 

Rij het (her)ordenen van overheidstaken zal aller

eerst de principii!le vraag beantwoord moeten 

worden of een taak - die de overheid op zich heeft 

g;enomcn - nog steeds als een publieke taak gezien 

moet worden en vervolgens hoe deze taak gezien 

moet worden. Soms geeft de Grondwet hicrop 

reeds gedeeltclijk antwoord; vaak zal ook los hier

van cen ant1NOord gevonden moeten worden. Voor 

een aantal taken kan gesteld worden dat deze 

naar hun aard onvervreemdbaar 'publiek' zijn, 

zoals defensie, politic en rechtspraak. Voor andere 

taken is dat minder duidelijk. Zo geeft de Grand

wet ten aanzien van volkshuisvesting bijvoorbeeld 

de opdracht dat 'bevordering van voldoende 

woongelegenheid voorwerp van zorg der overheid' 

is. Dat wil dus allerminst zeggen dat volkshuisves

ting van kop tot staart in overheidshanden moet 

zijn. Zo heeft de samenleving zich in dit voorbeclcl 

ze!J georganiseercl in maatschappelijke verban

den: woningcorporaties zijn 'van onderop' ont

staan en de overheicl heeft zich- hierop aanslui

tend - in de loop der tijd een faciliterende rol aan

gemeten. Voor dergelijke maatschappelijkc vcr

banden is in de CDA-visie de afgelopen jaren wei

nig oog. Hierin staat het CDA niet alleen; zo ste!t 

de Raad voor het openbaar bestuur in ccn recent 

advies: 'De concentratie van de MDW-operatie op 

een heroverweging van de verhouding overheid/

markt doet cmrecht aan de be!angrijke rol van de 

'georganiseerdc samenleving'.'' De focus van de 

MOW-operatic client volgens de Raad heroverwo

gen en verbreed te worden. De CDA:f'ractie is van 

mening dat de overheid in dit kader veelvuldiger 

dus zeker geen publicke taakuitvoering in te hou

den, maar kan clus ook worden georganiseerd in 

private of zclji·cgulerencle arrangementen. In het 

vervolg van dit artikel zal hier verder op worden 

ingegaan. 

INZET 

Onder paars is marktwerking een belangrijk cre

do. Er kan niet ontkend worden dat in sommige 

situaties marktwerking een belangrijk hulpmid

del kan zijn om de efficiency te vergroten en om 

de consumenten een betere keuze te bieden. Een 

voorbeeld daarvan is telecommunicatie. waarbij 

concurrentie ertoe heeft geleicl dat de prijzen fors 

omlaag zijn gegaan maar ook dat de consumen

ten nu meer keuzemogelijkheden hebben. 

Relangrijk is wel clat bij (her)orcleningen het al

gemeen belang duiclelijk is. Mede door de idcolo

gische invulling van het begrip marktwerking on

der paars ontbreekt het hier nog wel eens aan. 

I!en bekend voorbeeld is de privatisering van de 

Nederlandse Spoonvegen. Pas later kwam men er 

achter dat de invloecl op de prijsvorming niet 

meer aanwezig was en dat daarmee de tocganke

lijkheid van deze belangrijke dienstverlening ern

stig in gevaar komt. Ideologic leidt dan tot oog

kleppen. Van het CDA, met- van oudsher- zijn 

antenne voor ordeningsvraagstukken, mag ver

wacht worden dat het cle nuancering in de discus

sic weet aan te brengen. 

AANDACHTSPUNTEN 

In het bovenstaande hebben we aangegeven dat 

bij (her)onlcningsvraagstukken a!!e relevante par

tijen een rol spelen: overheicl, markt en maat-



schappelijke vcrbanden. Dut ruakt de kern van 

de christen-democratic. Wat de CDA-Tweede Ka

meJjractic betreft is het belangrijk een 'check

list' met een aantal aandachtspuntcn op te stel

len die cen rol moet spelen bij de beoordeling 

van de vraag of en hoe (geconditioncente) zelfre

gulering kan worden gestimuleerd, markt

wcrking moet worden ingetoomd en ovcrheids

diensten meer aan marktwerking kunnen wor

den blootgesteld. 

Wij denken aan de volg;cnde clementen. 

1 Toegankelijkheid 

Moet hct te leveren goed/dirnst voor een icdcr 

tocgankelijk zijn (vervoer, gezondheidszorg, 

wuterleiding etcetera) en moeten de voonvuar

dcn waanmdcr voor een ieder gelijk zijn? 

2 Redelijke prijs 

Moet het goedjdienst tegen een bepaalde prijs 

\Norden uangcboden. Is ccn maximumprijs vol

docnde, kan worden gcdijJercntieerd? 

3 Borging funclamentele rechten 

llrengt de herordening bepaalde jimdamentele 

rcchten (zoals gevoelige sociaal-medische infor

matie', briefgeheim en andere privacy-gevoelige 

inj(mnatie) in gevaar c.q. in commerciele han

den? Zijn op dit punt specifieke waarborgen in 

te bouwen? 

4 Leveringszekerheid 

Moct levcringszekcrhcid worden gcgamndcerd? 

Is (tijdclijke) afsluiting toegestaan? (wachtlijst, 

file, black-out) 

5 Markttoegang 

Is de markt goed tocgankelijk voor nieuwko

mers of kan dcze worden gereguleenl? 

Bijvoorbeeld via machtiging, concessic, vergun

ning (al of niet tijdelijk). 

6 Machtspositie 

Restaan er kartels of monopolies: zijn cr 

gedwongcn consumentcn ('captive users')? 

7 Kwaliteit en duurzaamheid 

Zijn cr uit oogpunt van algemeen belang, duur

zaamheid, volksgezondheid, vciligheid etcetera 

cisen te stellcn aan de kwaliteit? 

8 Inbreng burgersjclienten 

Ligt ecn regeling voor inbreng en/of mede-beslis

singsrecht van betrokkenen via (nieuwe) maat

schappelijke verbanden voor de hand? 

9 Doelmatigheid 

Is er spmke van een (on)doelmatige inzet van 

publieke middelcn; is efficiency-winst tc beha

len? 

10 Effectiviteit 

Rcantwoordt de taakuitoefening aan het oor

spronkelijkc doel? 

ALLOCATIEMECHANISMEN 

Aan de hand van hovengenoemde aandachts

punten kan vervolgens een indeling worden ge

maakt naar mcest geschikt allocatiemechanis

me. Voor de helderheid hebben wij een onder

scheid gemaakt in vier segmenten.') De twee 

uitersten van het spectrum zijn de allocatieme

chanismen 'markt' en 'voorschrift'."' Hiertussen 

bevindt zich het allocatiemechanisme 'afspraak', 

dat uiteenvalt in twee 'krommen', waardoor het 

spectrum als het ware de vorm van cen ell ips 

krijgt (zie Rijlage 1). De eerste krommc (IIa) 

betreft een zuivere tussenvorm van markt(instru

menten) en voorschriftcn, dus op het (paarse) 

continuum van markt naar staat. De tweede 

krommc (IIb) onderscheidt zich hiervan door 

haar vertrekpunt te kiezen in zelfregulerende 
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mechanismen. Hierbij wordt een belangrijke rol 

gezien voor maatschappelijke verbanden, clien

ten, burgers en andere betrokkenen. De over

hcid zoekt hierop actief aansluiting. In bijlage 

1 is een en ander schematisch uitgebeeld en 

voorzien van cnkele trefwoorden.'' 

LESSEN VOOR DE TOEKOMST 

Tussen verschillende verzelf,tandigings- en pri

vatiseringsoperaties nu en in het verleden is een 

gemeenschappelijke noemer in veel gevallen niet 

aanwezig geweest; 'sectorspecifieke' en ad-hoc 

overweging;en voerden vaak de boventoon, zoals 

ideologische (afslankende overheid) en jlnancii'

le motieven. Voor een belangrijk deel zullen de

ze sectorspecifieke overwegingen altijd een rol 

blijven spelen; een uniform kader voor de con

crete inrichting en het eventuele toezichtsarran

gement in relatie tot een bepaald terrein is on

mogelijk en onwenselijk. Vat zou immers te 

simplificerend zijn en ajbreuk doen aan de 

eigen sectordynamiek en -cultuur. Bij lopende 

en toekomstige verzelfstandigings- en privatise

ringstrajecten wil de CDA:rweede Kamerfractie 

zich er echter wel voor inzetten een meer een

duidige lijn in de verschillende ordeningsdiscus

sies te Iaten doorklinken. De volgende lessen 

kunnen daarbij van pas komen. 

lien aantal (recente) verzelfstandigings-/privati

seringsoperaties is doorgeschoten in de zin dat 

het algemeen belang onvoldoende is gewaar

borgd. Voorbeelden hiervan zijn de privatise

ring Ziektewet (verschuiving van voorschrift 

naar afspraak met verplichte ruil) en de con

cessieverlening openbaar vervoer (van voor

schrift met afwijsbare publieke prestatie naar 

markt met tijdelijk exclusief aanbod). In zijn 

algemeenheid zal aan het waarborgen van het 

algemeen belang dus een meer centrale plaats 

moeten worden gegeven. 

Indien sprake is van een (zeker) algemeen be

lang heeft de overheid in beginsel een verant

woordelijkheid. Dit kan variCren van slimme 

aanbesteding", de overheid als aandeelhouder 

en (territoriale) decentralisatie tot een volledige 

rijksverantwoordelijkheid en -taakuitvoering. In 

essen tie gaat het erom waar de macht wordt 

ncergelegd. Zo kunnen bijvoorbeeld op terreinen 

met een algemeen belang marktwerking of af

spraken in de taakuitvoering- waarbij de over

heid de handen aan de 'beleidsknoppen' heeft

prima wcrken. De uitvoering van de sociale ze

kerheid respectievelijk de milieuconvenanten 

zouden hiervan voorbeelden kunnen zijn. 

In veel gevallen verdient het de voorkeur te stre

ven naar (geconditioneerde) zelfregulering (allo

catiemechanisme lib) of een stelsel van 'checks 

and balances', waarbij maatschappelijke partij

en enjof 'nieuwe' gemeenschappen (bijvoorbeeld 

bewonersorganisaties) al dan niet met mede

overheden 'macht' moeten delen. De rijksover

lwid kan hier bewaker van een evenwichtig stel

sel van 'checks and balances' zijn. Hierin past 

een belangrijke mate van zeljbeperking van de 

landelijke overheid en politick, zeker indien ver

innerlijking heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: 

volkshuisvesting, waarbij gemeente, woningcor

poraties en huurdersorganisaties gezamenlijk 

tot afspraken moeten komen. In het verlengde 

van het voorgaande punt kan het wenselijk zijn 

om de inbreng van burgers en clii!nten als 'sta

keholder' (wettelijk) te organiseren. Dit kan bij

voorbeeld door middel van gebruikers-jburger

panels of adviesorganen, waarmee regelmatig 

overleg moet worden gepleegd. Deze panels kun

nen oak (on)gevraagd rapporteren aan de ovcr

heid c.q. toezichthouder. Een reizigerspunel bij 

de Nederlandse Spoonvegen, een gebruikspanel 

voor electriciteitsbedrijven en huurdersorganisa

ties bij woningcorporaties zijn hiervan voorbeel

den. Ook kan het gevcn van meer mede-beslis-



singsmacht aan de /eden - al clan niet in de 

vorm van een coiiperatie- in bepaaldc gevallen 

een serieuze optie zijn. 

Toezicht door de overheid kan in bepaalde ge

vallen worden neergelegd in een zelfstandig be

stuursorgaan met de bevoegdheid in individu

ele situaties beslissingen te nemcn.'' Dit kan 

wense!ijk zijn om het desbetreffende terrein uit 

politick vaarwater te houden en een evenwich

tige set aan 'beleidsjurisprudentie' te ontwikke

len (voorbcelden: Commissariaat voor de Me

dia, Nederlandse Mededingingsautoriteit, On

ajhankelijke l'ost en Telecom Autoriteit). In dit 

kader verdicnt de relatie minister- toezichthou

clend zclfstandig bestuursorgaan aandacht. Zo 

zou een ministeriele schorsings- of aanwijzings

bevoegdheid opgenomen kunnen worden. 

Introductie van een klachtenregeling ligt hier 

voor de hand. Oak zouden burger-jgebruikers

pancls hier een rol kunnen spelen: dit bevor

dert participatic en is wellicht ecn middel om 

de toezichthouder meer voeling tc laten houden 

met de maatschappij. Overgangsperiodes naar 

een situatie van evenwichtige markt- en concur

rentieverhouclingen of een ander allocatieme

chanismc verdienen in zijn algemeenheid meer 

aandacht. In deze periode kan tijdelijk extra 

overheidsbemoeienis c.q. -toezicht vanuit de eer

der gcnoemde aandachtspunten opportuun 

zijn. Nu KPN-Telecom nog niet volledig onder 

de tucht van de markt valt, is extra bemoeienis 

van de Onafhankelijke Post en Telecom Autori

teit (OPTA) op zijn plaats. 

Netwerk- en capaciteitsjimctie in bijvoorbeeld 

railvervoers-, media- en electriciteits- en gassec

tor is een typische overheidstaak. Naar zijn 

aard is hier praktisch geen concurrentie moge

lijk.'" Op de distributiefunctie zou wel concur

rcntie kunnen ontstaan. fen cluidelijke schei

ding tussen publieke en private verantwoorde

lijkheden is hicr dus nodig. 

KANSEN VOOR DE CHRISTEN

DEMOCRAT!£ 

l::"r wordt - zoals gezegd - op dit moment veel 

nagedacht over ordeningsvragen, in het alge

meen en in relatie tot specifieke beleidsterrei

nen. Een aantal van deze terreinen staat nu 

hoog op de politiekc agenda, zoals het spoor-

en streekvervoer. Oak in de toekomst zullen 

ordeningsvmgen de politieke agenda blijven 

beheersen. Een paar voorbeelden hiervan zijn: 

de sectoren gas en water, de sociale zekerheid, 

de zorgsector (onder andere thuiszorg), gences

m idclelensector, onderwij s (u n i versi tci tenjlwger 

berocpsonderwijs en berocps- en volwassenedu

catie), omrocpen en de woningcorporatiesector. 

Het CD!\ moet hierop voorbereid zijn. 

Verzclf~tandigen en privatiseren is een kwestie 

van beleid. Het definieren van het algemcen 

belang is dan van essentieel belang; doelstellin

gen, motieven, functies en instrumenten zullen 

volstrekt helder moeten zijn. Deze definitie kan 

heel breed zijn; niet aileen het sec leveren van 

een bepaald produkt met toegang voor ieder

een voor een redelijkc prijs en in een gezonde 

marktsituatie (hoe belangrijk ook), maar ook 

waarden als pluriformiteit, inbreng en partici

patie van burgers en gebruikers, duurzaam

heicl en de borging van fundamentele rechten 

zijn in christen-democmtische optiek van we

zenlijke betekenis. Dat zijn twee kantcn van 

dezelfde medaille, die vaak een stevige en ver

nieuwende aanpak van de overheid zullen vra

gen. De CDA-fractie ziet in dit kader een be

langrijke taak voor zelfregulerende mechanis

men; het is zaak om - waar mogelijk - gerichte 

centrifugale kmchten op het 'paarse deel' van 

de center genoemde ellips tc zetten. Uit een hel

derc definiering van het algemeen be lang zul

len consequente stellingnames moeten voort

vloeien over het te kiezen ordeningskader en 
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instrumentarium. Dat is ccn uiidaging van 

j(mnaat. 

].L. van den Akkcr is Tweede Kamerlid voor het 

CDA. Drs. DJ. Roldcrhcij is beleidsmeclewerker 

van de CDA:fi'actie in de Twecde Kamer. 

NOT EN 

2 

3 

4 

5 

6 

Dit artikel is resultaat van 

een fractiespecial over eli t 

onderwerp. De voorbereiden

de werkgroep bestoncl naast 

de auteurs van dit artikel uit 

de CDA-Kamerleden Van Ar

denne. Balkenende. Biesheu

vel. De Haan en Van der 

Knaap alsmede de beer 

R.H.J.M. Grad us. Grote dank 

gaat ook uit naar G. cle .Jong, 

die als Kamer lid in de vorige 

periode oorspronkelijk trek

ker was van deze 'special'. 

Een Kaclcrwet zelfstandige 

bestuursorganen is tbans in 

voorbercicling. 

Zie onder andere: Findmp

port Wcrkgroep Markt en Ovcr

hcid in l1et kadcr van project 

Markttvcrking, IJeregulcring en 

Wetgevingskwalitcit (MDW; 

Kamerstuk 24.036, no. 45). 

Zie onder andere: Mbiza, De 

ministcridc vcrantwoorddijk

hl'id ondcrstcund, juli 1998. 

Zie ook: Strategisch Beraad, 

Nicmw wcgen, vaste waanicn 

(1995). 

Raad voor bet openbaar be

stuur, De ovcrl1cid de markt in

of uitprijzcn, december 1998, 

p. 17; 'MDW'~ Mw"ktwcrldng, 

7 

8 

9 

Dcregulcring en Wt.'tgcvings-

kwalitcit. 

In bet c DA-vcrkiezingspro

gram staa t een pleidooi voor 

ccn wctgcvingsprograinina 

Zelfregulering, Maatscbap

pelijke verantwoordelijkbcid 

en Wetgevingskwalitcit 

(ZMW; art. 2.2-4). 

Vergelijk de discussie over 

uitvoering van sociale zeker

heid. 

Zie voor meer gedifferen

tieerde uitwerking: C. Ouds-

hoorn, 'Omgcvingsvcrandcrin-

gcn, systccmkostcn en institutio

nclc vcrnieuwing' ( 1997) en 

G.S.A. Dijkstra en F.M. Van 

der Meer, 'De derde weg tus

sen overheid en markt', cov 

6/98 

10 Analoog aan de markt- en 

publieke allocatievorm. 

11 In segment lib kunnen 

krachten van onderop een 

belangrijkere rol spelen. 

Hieruit zou de noodzaak 

van politiek-bestuurlijke 

zelfbcperking kunnen voort

vloeien. 

12 Zie artikel van R.H..J.M. Gra

d \IS in dit cov-nummer. 

13 Zie: .J.G.L. van Nus, Ovcrhcids

toezicht op aj:>tand, vcrzclfstan

diging van toezichthoudcnde ta

ken naar zelfltanc!igc bestuurs

ot·gancn vcrkend, 1995 

14 Bij de telecomsector ontstaat 

mede vanwege de slechting 

van traclitionele barrieres 

ook concurrentie op het net

werk. 



BIJLAGE 1 

afspraak 

markt voorschrift 

afspraak in de vorm van 
(gecondi tioneerde) zelfregulering 

markt, trefwoorden: 

vrijwillige ruil (aanbod en vmag) 

2 vrijc toctrcding ( aanbod en vnwg) 

3 prijsmcclwnismc 

4 ovcrhcicl stclt globule kadcrs: bijvoorhccld privaat-, straf- en mededingingsrechL 

5 privatisering 

lla afspraak, trefwoorden: 

gereguleerdc toe- en uittreding van aanbicdcrs (midclcls exclusievcjbijzondcrc rcchten) 

2 mogelijk: vrijwillige mil 

3 jinancide enjof nonnatieve interventics 

4 mogelijlc prijsmechanisme 

5 mogelijlc vcrplichLe conccssic-uctiviteitcn, bijvoorheeld univcrsclc dicnstvcrlening, uitvocrings-

en acceptaLiepliclll 

6 mogelijk: deelname plicht consumentcn, bijvoorbeelcl vcrzekerings- en aansluitplicht 

7 mogclijk: clcrclen-binding 

il mogelijk: exLerne vcrzclfsLandiging, nict zijnde privatisering. 

Y mogelijk: vcrgaande regulering bedrijfsvoering (duel en middclen) 

lib afspraak in de vorm van (geconditioneerde) zelfregulering, trefwoorden: 

als Ila'' 

2 wezenlijke rol maatschappclijke organisaties en vcrhanden 

3 inhreng lmrgcrsfcliCnLcn 

4 mogclijk: convcnantcn md maatschappclijke g;roeperingcn 

S mogelijk: gcdragscodcs 

6 voorkcur: afdwingbare zclfregulcringsafspraken 

III voorschrift, trefwoorclen: 

gcen: vrijwilligc mil, vrije toe- en uitLreding en prijsmechanisme 

2 collccticf gocd, nict-ontgaanbare pres La Lie 

3 mogclijk: interne vcrzelfstandiging (in zogenaamd agentschap) onder volledige minisLeride 

vcranLwoorclelijki1Cicl 
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