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In de rapporten van de twee D66-werkgroepen (de 
commissies 2000 en 2001) die ten behoeve van de 
komende Tweede-Kamerverkiezingen enige 
politieke prioriteiten in beeld hebben gebracht, 
wordt een lans gebroken voor de instelling van 
zogenaamde 'zelfstandige bestuursorganen' 
(ZBO's) . In dit artikel zullen enkele democratische 
aspecten worden genoemd die aandacht 
verdienen bij de nadere uitwerking van deze 
bestuursvorm. 

Balans staat - samenleving onder druk 

ZBO's staan de laatste tijd steeds meer in de belang
stelling . Naast bestaande ZB O's, zoals de Verzeke
ringskamer, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, 
de Octrooiraad, het Centraal Orgaan Tarieven Ge
zondheidszorg, zijn of worden nieuwe organen inge
steld . Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, 
waarin de woningbouwcorporaties in meerderheid 
zijn vertegenwoordigd, dat door het verstrekken van 
geldel ijke steun aan de zogenaamde toegelaten instel
lingen sanering bevordert van instellingen die onvol
doende reserves hebben. Daarnáast zal het orgaan 
ervoor moeten zorgen dat de noodzakelijke inves
teringen worden gedaan : HetCentraal Bestuurvoorde 
Arbeidsvoorziening, een tripartiet samengesteld or
gaan (werkgevers, werknemers en overheid) dat wordt 
belast metde uitvoering van het arbeidsvoorzien ingen
beleid; de Registratiekamer, eveneens een 'op afstand' 
van de centrale overheid functionerend orgaan dat is 
belast met een aantal taken in het kadervan hettoezicht 
op persoonsregistraties; de Raad voor de Zorgverze
kering, een orgaan, bestaande uit werkgevers, werk
nemers en consumentenorganisaties, dat naar aanlei
ding van de discussie over de structuur en financiering 
van de gezondheidszorg wordt belast met het toezicht 
op de u itvoering van de zogenaa mde zorgverzekeri ng. 

De bovenstaande ontwikkelingen brengen een ver
andering in publieke taakuitoefening in beeld . Daar
mee gepaard gaat een verschuiving in de verhouding 
tussen de (centrale) overheid en maatschappelijke 
organisaties. 
De verzelfstandigingstendens, die waarneembaar is 
op verschillende beleidsterreinen, leidt tot een aantal 
belangrijke vragen : neemt door de uitvoering van 
bepaalde publieke taken 'op afstand' van de overheid, 
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de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur toe? 
Welke machtsverschuivingen zijn zichtbaar tussen 
overheid en maatschappelijke organisaties? Leidt 
meer zeggenschap van deskundigen uit 'het veld' tot 
betere beslissingen? Komt het 'algemeen belang' vol
doende in de besluitvorming tot zijn recht? 

Bovenstaande vraagstukken zijn onderwerp van dis
cussie in het algemene politieke debat over de veran
derende balans tussen staat en samenleving. In die 
discussie staat de these centraal dat het geheel van het 
algemeen belang, wat dit ook moge zijn, niet perse of 
per definitie het uitsluitende en zelfs overwegende 
ressort is van de overheid .1 Jeekei en Klijnsma hebben 
er eerder in dit blad op gewezen dat D66 het in deze 
discussie behoorlijk laat afweten. 2 Naar mijn mening 
kan hetponerenvanZBO'sals mogelijke verbetering in 
hetfunctioneren van de overheid zelf, tevens bijdragen 
aan de discussie binnen de partij over de verhouding 
staat en samenleving in het algemeen. 

HetfenomeenZBO is niet nieuw binnen hetopenbaar 
bestuur, ook niet binnen D66. Vooral in verhandelingen 
over de organisatie van het openbaar bestuur en meer 
in het bijzonder de organisatie van de rijksdienst wor
den ze genoemd als organisatievorm die kan bijdra
gen aan afslanking van departementen en bevordering 
van de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. 
Tegelijkertijd worden echter vraagtekens gezet bij het 
democratisch functioneren van ZBO's. Hun doen en 
laten valt immers niet geheel onder de ministeriële 
verantwoordelijkheid, waardoor de minister niet voor 
beslissingen van een ZBO in het parlement ter verant
woording kan worden geroepen. 

Het lijkt zeker voor D66 van belang dat zij, wanneer 
zij het idee van de ZBO's omarmt, aangeeft welk 
democratisch concept daar achter zit. Hoe moet demo
cratische controle op ZBO's vorm krijgen? Leidt instel
ling van ZBO's tot betere democratische besluitvor
ming? In dit artikel worden enkele aandachtspunten 
genoemd. 

Ministeriële verantwoordelijkheid 

In de laatste twee bundels van de Stichting Weten
schappelijk Bureau D66 worden de voordelen van 
ZBO's voor al gezocnt in het loslaten van de volledige 
ministeriële verantwoordelijkheid.3 Door de omvang 
van het overheidsapparaat kan de minister niet verant
woordelijk worden gesteld voor alles wat er in dat 
apparaat gebeurt. Die verantwoordelijkheid wordt 
daarom ook wel een fictie genoemd. Door instelling 
van ZBO's wordt deze verantwoordelijkheid beperkt: 
een ZBO valt niet hiërarchisch onder de minister, zoals 
het departement, zodat de minister niet automatisch 
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verantwoordelijk is voor al het doen en laten van het 
orgaan. Door de beperking van de ministeriële verant
woordelijkheid, zouden de minister en het parlement 
zich meer kunnen richten op de hoofdlijnen van het 
beleid . Het zoveel mogelijk vermijden van de fictie zou 
zo kunnen bijdragen aan vermindering van de overbe
lasting van de top van de bestuursorganisatie. Hoe 
moeilijk het is voor het parlement om volgens deze 
gedachten I i j n beïnvloedi ngsmogel ijkheden uit handen 
te geven, blijkt bij de discussie over de Arbeidsvoor
zieningswet. Het parlement vindt dat er onvoldoende 
mogelijkheden in die wet zijn opgenomen om effec
tievecontrolete kunnen uitoefenen op het beleid dat het 
Centraal Bestuur voor pe Arbeidsvoorziening voert en 
op de manier waarop het geld (f 1,9 miljard) wordt 
besteed. Ookde D66-fractie in de Tweede Kamer heeft 
kritische vragen gesteld aan minister De Koning over 
de mogelijkheden van het rijk om haar verantwoorde
lijkheid waar te maken . De minister heeft daarentegen 
wel overeenstemming met de sociale partners over de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de cen
trale overheid ten aan zien van hetorgaan.4 

Uit onderzoek blijkt overigens dat het 'op afstand' 
zetten van de uitvoering van bepaalde taken nog geen 
garantie biedt voor ontlasting van de politieke en amb
telijke top. Ondanks een beperkt aantal beïnvloe
dingsmogelijkheden van de minister op hoofdlijnen 
van het beleid von een lBO, kan in de praktijk zeer 
intensief overleg bestaan tussen het orgaan en de 
centrale overheid. In het overleg tussen het Centraal 
Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) en het 
ministerie van WVC blijkt bijvoorbeeld dat het COTG 
er op wordt gewezen dat de staatssecretaris bepaalde 
beslissingen wenselijk acht, zodat geen gebruik hoeft 
teworden gemaaktvan bijvoorbeeld zijn bevoegdheid 
tot schorsen of het geven van aanwijzingen.5 Deze 
praktijkvoorbeelden laten zien dat enkele kanttekenin
gen kunnen worden gezet bij veel genoemde voorde
len van lBO's. 

Toch verdientinstelling van lBO'sop bredereschaal 
naar mijn mening serieuze aandacht. Ideeën hierover 
zouden meer praktisch handen en voeten kunnen krij
gen wanneer de soorten taken die door lBO's kunnen 
worden uitgeoefend in de discussie worden betrokken. 
Wellicht is in dat verband een 'tour' door de rijksdienst 
geen onzinnige excercitie: welke taken komen in prin
cipe voor zelfstandige bevoegdheidsuitoefening in 
aanmerking? 

Bij de instelling van lBO's zal aan enkele randvoor
waarden moeten zijn voldaan. Er worden in dat ver
band wel suggesties gedaan om verschillende onder
werpen, zoals de ministeriële verantwoordelijkheid, 
de C?penbaarheid en controle, de financiën, de be-

stuurssamenstelling, de inrichting, jurid ische grond
slag, de rechtsbescherming etc . te regelen via een 
Raamwet of via zogenaamde Aanwijzingen voor de 
rijksdienst. Dit onderwerp zal t.z.t waarschijnlijk ook 
aan de orde komen in de discussie tussen de regering 
en het parlement over het advies van de Raad voor het 
Binnenlands bestuur over functionele decentralisatie 
én de regeringsnota over dat onderwerp.6 Tegen die 
tijd zal ook D66 klaar moeten staan met een eigen 
stellingname. Daarin zal niet alleen duidelijk moeten 
worden hoe D66 functionele decentralisatie (het over
hevelen van bevoegdheden naarfunctionele organen) 
beziet in relatie tot territoriale decentralisatie (het 
overhevelen van bevoegdheden naar gemeenten en 
provincies), maar vooral ook de wijze waarop het 
democratisch gehalte van functionele organen 
(waaronder lBO's) kan worden gewaarborgd. Daar
om ga ik verder in op enkele democratische aandachts
punten bij lBO's. 

Consequenties beperking ministeriële 
verantwoordelijkheid 

Geen enkel bestuursorgaan is geheel zelfstandig, de 
organisatie van het openbaar bestuur wordt geken
merktdooreen systeem van 'checks and balances' . Een 
belangrijke check op het doen en laten van lBO's is de 
politieke controle door middel van de ministeriële 
verantwoordelijkheid . loals hiervoor al is opgemerkt 
is die verantwoordelijkheid niet op al het doen laten 
van lBO's van toepassing . lBO's hebben unieke pu
bliekrechtelijke bevoegdheden, de min ister is slechts 
verantwoordelijk voor de wijze waarop hij gebruik 
maakt van zijn mogelijkheden die bevoegdheidsuitoe
fening van een lBO te beïnvloeden. De minister kan 
echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor spe
cifieke besluiten van een lBO. Wanneer gekozen 
wordt voor zelfstandige bevoegdheidsuitoefening 
door middel van lBO's in plaats van door de minister, 
c.q. het departement, vervalt dus een deel van die 
controlemogelijkheid. De vraag die gesteld kan wor
den is: Hoe wordt democratische controle op lBO's 
gewaarborgd? 

In de eerste plaats is het van belang dat de minister 
een aantal wezenlijke bevoegdheden ten aanzien van 
lBO's behoudt, bijvoorbeeld : repressief toezicht 
(schorsing en vernietiging van besluiten) en de be
voegdheid om algemene regels te stellen. Wanneer de 
minister ook een preventieve toezichtsbevoegheid 
heeft ten aanzien van de primaire taak van een orgaan 
(goedkeuring van besluiten), wordt naar mijn mening 
de zelfstandighed van een lBO wel erg beperkt. Ook 
de bevoegdheid van de minister om de samenstelling 



van het bestuurvan een ZBO te regelen is van belang (ik 
kom daar op terug). Dergelijke bevoegdheden moeten 
minstens waarborgen dat besluiten van ZBO's niet 
indruisen tegen het algemeen regeringsbeleid . 

De zelfstandigheid van een ZBO wordt bepaald 
door het feit dat het orgaan een exclusieve publiek
rechtelijke bevoegdheid heeft voor de uitoefening van 
zijn primaire taak. Onder andere via de toezichtsbe
voegdheden en de wijze waarop het orgaan wordt 
ingericht kan de ministerdiezelfstandigheid beperken. 
Aangezien door de instelling van ZBO's zowel de 
minister als het parlement in hun macht C.q . 
beïnvloedingsmogelijkheden worden beperkt, is het 
van belang de instelling van ZBO's bij of krachtens wet 
te regelen. 

Controlemogelijkheden 

Hoewel de ministeraldus enkele belangrijke bevoegd
heden ten aanzien van het beleid van het ZBO behoudt, 
wordt de ministeriële verantwoordelijkheid beperkt, 
omdat de minister niet voor alle besluiten van het 
orgaan verantwoordelijk kan worden gesteld . In de 
literatuur wordt tegenover het verlies van de volledige 
ministeriële verantwoordelijkheid een aantal aanvul
lende controlemogelijkheden genoemd. De Wet 
Openbaarheid van Bestuur (WOB) maakt het mogelijk 
documenten van overheidsorganen en instellingen op 
te vragen en openbaar te maken. Door die wet op alle 
ZBO's van toepassing te verklaren zou een extra con
trolemiddel kunnen ontstaan. Ook zijn er geen princi
piële argumenten om de Wet Nationale Ombudsman 
niet van toepassing te verklaren op ZBO's. Tevens kan 
worden overwogen om een algemene beroepsmoge
lijkheid op besluiten van ZBO's mogelijk te maken via 
de wet AROB. Door deze drie wetten op alle ZBO's van 
toepassing te verklaren is het mogelijk dat informatie 
over het doen en laten van ZBO's die niet via de 
ministeriële verantwoordelijkheid kan worden verkre
gen op die wijze nietalleen hetparlement, maar ook de 
individuele burger bereikt. Die informatie is onder 
anderevan belang om de bevoegdheden van de minis
ter ten aanzien van een orgaan te kunnen beoordelen 
en eventuele wijzigingen van die bevoegdheden voor 
te stellen. Kenmerkend voor deze aanvullende vormen 
van controle is, dat het geen democratische controle
mogelijkheden zijn en in dat opzicht maar gedeeltelijk 
tegemoet komen aan het vervallen van de volledige 
ministeriële verantwoordelijkheid: 'rechtsbescher
ming heeft de functie de individuele burgerte bescher
men tegen onrechtmatig optreden van de overheid en 
daarmee ook een geheel andere functie dan de collec
tieve besluitvorming? 

In dat verband worden wel twee rollen van de burger 
onderscheiden : in de eerste plaats de burger in zijn rol 
van staatsburger, dat is de rol van de burger in de 
collectieve besluitvorming. In de tweede plaats de 
burger in de rol van onderdaan, de burger die wordt 
geconfronteerd met overheidsvoorschriften en rege
lingen. In die laatste rol wordt de burger geconfron
teerd met een overheid die regulerend, stimulerend en 
herverdelend optreedt in de samenleving . 

Typerend voor ZBO's is nu dat de taakuitoefening 
betrekking kan hebben op bepaalde groepen burgers, 
bijvoorbeeld beroepsgroepen op een bepaald terrein, 
of op all'e ingezetenen . In beide gevallen moet het 
mogelijk zijn om via de bestuurssamenstelling van 
ZBO's een vorm van democratische beïnvloeding bin
nen die organen te creëren. 

Samenstelling bestuur 

Lubberdink stelt dat ZBO's niet zozeer de deelname 
door de burger, als staatsburger, aan het bestuur van 
ZBO's zal stimuleren. Wel zouden ZBO's de mogelijk
heid bieden de invloed van anderen dan de minister op 
de besluitvorming te structureren .8 Tegelijkertijd stelt 
hij dat het bestuur van ZBO's niet samengesteld zou 
moeten worden uit belanghebbenden, maar uit be
langstellenden: 'Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat een 
samenstelling uit belanghebbenden zou leiden tot een 
sterkere concentratie op het beleidsterrein waarvoor 
het ZBO is ingesteld dan een samenstelling uit belang
stellenden. Voor een goed functioneren van het open
baar bestuur lijkt het mij onontbeerlijk dat het bestuur 
van een ZBO open oog heeftvoorde plaatsdiedat ZBO 
inneemt en het belang dat hetvertegenwoordigttemid
den van de totale bestuursorganisatie en het algemeen 
belang . Aan die voorwaarden kan mijns inziens beter 
worden voldaan door middel van een samenstelling uit 
belangstellenden dan uit belanghebbenden' .9 

Naarmijn mening kunnen deverschillende belangen 
het beste worden voorgedragen en worden betrokken 
in de besluitvorming van een ZBO door naast belang
stellenden, C.q . deskundigen, juist wél belanghebben
den in het bestuur op te nemen. Anders wordt er voor u 
en over u besloten, maar wel zonderu . Pogingen om het 
algemeen belang in dit bestek te definiëren zijn ge
doemd te mislukken . Wel moet, voordat men in een 
specifieke situatie kan spreken over algemeen belang, 
een afweging van specifieke belangen hebben plaats
gevonden. Wanneer nu naast afgevaardigden van 
verschillende specifieke belangengroepen, onafhan
kelijke leden, C.q . deskundigen in het bestuur van 
ZBO's zitting hebben (en eventueel ambtenaren van de 
centrale overheid) kunnen in principe zodanige waar-
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borgen worden gecreëerd dat het 'algemeen belang' 
niet zal worden veronachtzaamd in de besluitvorming . 
In dat verband zijn ook de beïnvloedingsmogelijkhe
den die de minister behoudt niet onbelangrijk. 

Voorwaarden functionele bestuurssamenstelling 

Kenmerkend voor de besluitvorming binnen ZBO's is 
deafwegingvan belangen die met name in een bepaal
de sector een rol spelen. In dat opzicht is het mogelijk 
vanuiteen functioneel democratische visie enkele eisen 
te stellen aan de bestuurssamenstelling. In die visie is 
het bestuur zodanig samengesteld dat belangen ten 
aanzien van de uitoefening van specifieke taken bij de 
besluitvorming betrokken zijn . Voorwaarde daarbij is 
dat er collectiviteiten van burgers identificeerbaar zijn, 
met belangen ten aanzien van de uitoefening van die 
taken. De bestuurssamenstelling kan dan aansluiten bij 
groepen van specifiek belanghebbenden (bijvoor
beeld patiëntengroepen in de gezondheidszorg) . 

Afhankelijk van een specifieke taak op een bepaald 
beleidsterrein zullen meer of minder belangencatego
rieën kunnen worden ondersche iden. Wanneer die 
categorieën hun weerslag v inden in maatschappelijke 
organisaties, is het mogel i jk per organisatie één of 
meer vertegenwoord igers i n het bestuur te benoemen. 
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Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zou de minister 
bij de benoeming van een voordracht mogen afwijken. 
Deze aspecten verdienen aandacht bij het hanteren 
van de benoemingsbevoegdheid van de minister, dat 
onderdeel is van de bevoegdheden van de minister ten 
aanzien van een ZBO. 

Met het bovenstaande kan mijns inziens een, wellicht 
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verlies van democratische controle via de volled ige 
ministeriëleverantwoordelijkheid . De hiervoorgestel
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nisaties verdient echter een kans . Op die wijze kan ook 
inhoud worden gegeven aan betrokkenheid van bur
gers bij de besluitvorming, niet alleen als staatsburger, 
maar juist ook als onderdaan. 
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