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In de jaren tachtig trad er 
een verschuiving op in het 
denken over het functione
ren van de overheid en haar 
relatie met de maatschap-

Zelfstandige 
bestuursorganen 

en het primaat 
van de politiek* 

deze omschrijving vallen 
immers ook de Water
schappen en publiekrechte
lijke bedrijfsorganisaties -
die beide een lange be

pij . Onder druk van het 
stijgende begrotingstekort 
en onder invloed van 
nieuwe stromingen in het 
economisch denken nam 
het gewicht van efficientie 
als criterium sterk toe. 

PIETER VAN DIJK EN 
staansgeschiedenis kennen 
- en Rijksuniversiteiten en 
Hogescholen. 3 Het meren
deel van de ZBO's is echter 
ontstaan in de jaren 'So, in 
het tijdperk van ' functio-
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Studeren politicoloaie aan de 
Universiteit van Amsterdam 

Daarnaast stelde men dat 
de organisatorische complexiteit van de overheid zo 
groot was dat het voor de politieke gezagsdragers 
zeer moeilijk was om greep te houden op de hoofd
lijnen van het beleid. Deze omstandigheden leidden 
de afgelopen twintig jaar tot een aantal wijzigingen 
van de organisatie van het openbaar bestuur. De be
stuursfilosofie New Public Manaaement, met als 
motto: run aovernment like a business, de introductie 
van waarden als klantgerichtheid, resultaatgericht
heid en concurrentie, en het verzelfstandigen van 
delen van de Rijksoverheid zijn hier sprekende voor
beelden van. I 

Verzelfstandiging kan op verschillende manieren 
plaats vinden. Bij een 'interne verzelfstandiging' 
krijgt een onderdeel van een departement meer zeg
genschap over het personele en financiele beheer, 
maar blijft wei hierarchisch ondergeschikt aan een 
minister, terwijl bij een externe verzelfstandiging 
deze gezagsrelatie geheel (privatisering) of gedeelte
lijk (zelfstandige bestuursorgaan) verdwijnt. Volgens 
het Paarse kabinet '94-'98 zijn zelfstandige bestuurs
organen te definieren als: 'publiekrechtelijke organen 
van de centrale overheid die hun taken uitoefenen 
zonder dat er een hierarchische ondergeschiktheid 
aan een minister aanwezig is' en: 'de bestuursorganen 
van privaatrechtelijke organisaties, voor zover deze
zonder hierarchische ondergeschiktheid aan een mi
nister - publiekrechtelijke bevoegdheden uitoefe
nen.'2 

De bovenstaande defmitie is zeer breed. Onder 

nele decentralisatie' .4 In 
dit hoofdstuk zullen wij ons 

richten op zelfstandige bestuursorganen. 
In het rapport 'Zelfstandige bestuursorganen en 

ministeriele verantwoordelijkheid', gepubliceerd 
door deAlgemene Rekenkamer in maart 1995, werd 
vastgesteld dater sprake was van een 'wildgroei in de 
inrichting van zelfstandige bestuursorganen'. s Er 
vie! een grote diversiteit waar te nemen wat betreft 
taken, bevoegdheden, bekostigingswijze, rechts
vorm (publiek of privaat) en het a! dan niet van toe
passing zijn van de wet Openbaarheid van Bestuur. 
Ook de relatie met de minister verschilde per z B o: 
sommige zelfstandige bestuursorganen dienden 
ieder jaar de begroting en het jaarverslag te Iaten 
goedkeuren, terwijl andere vee! onafhankelijker 
functioneerden. Soms kon niet eens worden bepaald 
of een orgaan als z B o kon worden aangemerkt, en in 
het algemeen concludeerde men dat er sprake was 
van een verwijdering van ZBo's ten opzichte van de 
rest van het openbaar bestuur. 6 In het rapport werd 
aangekondigd dat alle ZBO's in Nederland zouden 
worden doorgelicht en getoetst aan een aantal crite
ria, zoals het motief van verzelfstandiging, de bekos
tigingswijze en de verhouding met de minister en 
het moederdepartement. 

In de volgende paragraaf zal een overzicht wor
den gegeven van de verschillende typen ZBO's. Dit 
zal gebeuren aan de hand van twee vragen: waarom 
is er verzelfstandigd (het 'instellingsmotief') en met 
welk type taak is het z B o be last? Bij het beantwoor
den van beide vragen zal blijken dat er ondanks de 
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gesignaleerde wildgroei sprake is van een aantal ca
tegorieen zBo 's. 

lnstellinssmotieven 

Een vrijwel volledige opsomming van motieven 
voor het instellen van zelfstandige bestuursorganen 
wordt gegeven door De Ridder en Scheltema. Zij 
noemen de volgende zes instellingsmotieven: 

1 • Het buiten de bemoeienis van politici houden 
van bepaalde taken of activiteiten vanwege de 
aard van die activiteiten of taken . Voorbeeld is de 
Kiesraad, waarbij het niet wenselijk is dat de 
minister van Binnenlandse Zaken zich gaat be
moeien met de uitslag van de verkiezingen. 
2. De aard van de beslissingen of activiteiten 
vraagt om enkel het oordeel van deskundigen . 
Voorbeeld is het Centraal Bureau voor de Statis
tiek. lnmenging van politici met de inhoud van 
het werk van de statistici zou niet wenselijk zijn. 
3. De wens of noodzakelijkheid van participatie 
van belanghebbenden bij de behartiging van een 
taak. Een voorbeeld van deze categorie is de 
Ziekenfondsraad waarin sociale partners en 
vertegenwoordigers van medische professies 
deelnemen in de uitvoering van ziektekosten
verzekeringen-wetgeving. Daarnaast worden de 
deelnemende partij en m edeverantwoordelijk 
voor het vastgestelde beleid , en zal het beleid 
daarom beter kunnen worden uitgevoerd . 
4· Rechtsgelijkheid . De aard van de taak is te om
schrijven als strikt regelgebonden uitvoering in 
een groot aantal individuele gevallen. Wanneer 
politici zich gaan bemoeien met individuele ge
vallen, komt de rechtsgelijkheid in gevaar. 

s. Het verbeteren van de organisatorische kwali
teit van het openbaar bestuur volgens het organi
satiekundig beginsel dat leidinggevenden zoveel 
van hun taken en (in dit geval ambtelijke) verant
woordelijkheden delegeren als mogelijk is, zon
der de greep op het proces waaraan men Ieiding 
geeft te verliezen. Men was van mening dat de 
ministeriele verantwoordelijkheid een fictie was 
en wilde departementen kleiner, slagvaardiger 
en beter bestuurbaar maken door uitvoerende 
diensten te verzelfstandigen. 
6 . Het verbeteren van het beheer van del en van 
het openbaar bestuur. Dit is duidelijk een finan
cieel argument. Voor het gehele openbaar be
stuur gelden dezelfde, uniforme beheersregels , 
met als voornaamste red en het veilig stellen van 
het begrotingsrecht van het parlement. In som
mige gevallen vormt dit een belemmering voor 
doelmatig handelen, en biedt de vorm van een 
zelfstandig bestuursorgaan een uitkomst.' 7 

Wat bij het doornemen van de recente Doorlichtinss

rapportase Zelfstandise Bestuursorsanen opvalt is dat 
slechts de eerste vier van de hierboven opgesomde 
instellingsmotieven worden genoemd. Het instellen 
van z B o 's om redenen van rationalisatie van de rijks
dienst of het verhogen van de efficientie is verleden 
tijd . En dat is vreemd, want dit motief voor verzelf
standiging was in de jaren van de Grote Efficiency 
Opera tie behoorlijk dominant. 8 In het rapport 
wordt duidelijk gemaakt wat nu nog legitieme mo
tieven voor verzelfstandiging zijn: 'Een zelfstandig 
bestuursorgaan mag uitsluitend in het Ieven worden 
geroepen indien er behoefte is aan onafhankelijke 
oordeelsvorming op grond van specifieke deskun-

* Ditartikel is, in iets andere vorm, 
tevens verschenen in: Ed van Thijn, 
F. Alink, P. van Dijk e. a., 
De sorry-democratie. Recente politieke 
cdfaires en de ministeriele 
verantwoordelijkheid; Amsterdam: 

3.Van den Hoff, C.M., De Groot, R., 
Decen~ralisatie: ze!fstandiae bestuursoraanen 
lnstituut voor bestuurswetenschappen 
Den Haag, Staatsuitgeverij, Den Haag, 
198 •, p. Io-••· 

6. Herstel van het primaat van de politiek bij 
de aansturina van ze!fstandiae bestuurs
oraanen, Kabinetsstandpunt, 3 mei I 99 s, 
P· 5· 
7· De Ridder, J., Scheltema, M., 
'Verzelfstandiging vanuit bestuurlijk
juridisch gezichtspunt', in: Kickert, 
WJ.M., et al. (red.), Verze!fstandiaina 
van overheiclsdiensten, Den Haag, 1993, 
P· 6 ] . 

Van Gennep: 1998 
I. Rosenthal, U., et al., Openbaar bestuur, 
beleid, oraanisatie en politiek, Samsom 
H.D.TjeenkWillink,Aiphen aan de Rijn, 
1996, p.196. 
2. Herstel van het primaat van de politiek 
bij de aansturin9 van ze!fstandiae bestuurs
oraanen, Kabinetsstandpunt over het 
rapport van de Algemene Rekenkamer 
'Zelfstandige bestuursorganen en 
ministeriele verantvvoordelijkheid', 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
Den Haag, 3 mei '99S, p. 3 · 

4· Bij territoriale decentralisatie wordt 
het uitvoereo van bepaalde overheids
taken overgelaten aan provincies en 
gemeenten . Wanneer er sprake is van 
functionele decentralisatie, stoot de 
overheid bepaalde taken af door het 
instellen van zelfstandige bestuurs
organen. Deze hebben dus een lande
lijke taak, maar slechts op een klein 
gebied. 
s. Rapportaae Doorlichtina Ze!fstandiae 
Bestuursoraanen, Ministerie van Binnen
landseZaken,TK •996-1997, 2S 268, 
nr. '• '997,p-s . 

8. Soms zelfs zozeer dat diensteo extern 
werden verzelfstandigd om het aantal op 
een departement werkzame ambtenaren 
te verlagen zonder feitelijk te hoeven in
krimpen . Op deze wijze kon met gemak 
worden voldaan aan de geformuleerde 
afslankdoelstellingen. Herstel van het 
primaat van de politiek bij de aansturina 
van ze!fstandiae bestuursoraanen, p. s. 
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digheid, indien er sprake is van strikt regelgebonden 
uitvoering in een groot aantal individuele gevallen of 
indien participatie van maatschappelijke organisa
ties aangewezen moet worden geacht in verband 
met de aard van de te verrichten bestuurstaak.'9 

Toch is het moeilijk voor te stellen dat niemand 
zich meer bekommert om een doelmatige wijze van 
besteding van gemeenschapsgelden. Hoe kan het dat 
zno's niet meer voor deze doeleinden mogen wor
den ingezet? Het antwoord is vrij simpel. De vorm 
van een agentschap - een beperkt verzelfstandigde 
dienst die nog steeds onder het volledige gezag van 
de minister valt- biedt de mogelijkheid om tegelij
kertijd de doelmatigheid te verhogen en de ministe
riele verantwoordelijkheid te handhaven. Deze bij
zondere vorm was tijdens het massaal instellen van 
zno's nog niet voor handen. 

Een andere mogelijke reden van het verwerpen 
van efficientie als instellingsmotief zou de praktijk 
van zno's kunnen zijn: in somrnige gevallen stegen 
de kosten van een dienst in plaats van dat ze daalden. 
Vooral bij privaatrechtelijk zelfstandige bestuurs
organen kwam het nogal eens voor dat een van de 
eerste beleidsdaden bestond uit het verhogen van de 
salarissen tot het niveau dat het bedrijfsleven han
teerde bij vergelijkbare functies. 

Taakclusters van ze!Jstandige bestuursorganen 

Verschillende zelfstandige bestuursorganen doen 
verschillende dingen. Grofweg kan er onderscheid 
worden gemaakt tussen vijf soorten activiteiten van 
zno's: algemene uitvoeringscontrolerende taken, 
besluiten in individuele gevallen van niet-geldelijke 
aard, besluiten inzake (her)verdeling van geld, be
oordelen van kwaliteit en verstrekken van wettelijke 
bevestigingsdocumenten en reguleren (met open
baar gezag) van een bepaalde economische of maat
schappelijke sector door betrokkenen zelf. Hieron
der volgt een korte uitleg van iedere categorie en 
wordt er aangegeven welk verband er bestaat tussen 
taakclusters en instellingsmotieven. ' 0 

• Algemene uitvoeringscontrolerende taken 

Tot dit cluster behoren de zelfstandige bestuursor
ganen die tot hoofdtaak hebben het toezien op de 

uitvoering van (publiekrechtelijke) voorschriften. 
Voorbeelden hiervan zijn het College van toezicht 
sociale verzekeringen (cTSv) en de Verzekerings
kamer ( deze houdt toezicht op alle verzekeraars in 
Nederland om onder andere de belangen van polis
houders te beschermen) . 

Belangrijke motieven voor het instellen van 
zno's die tot dit cluster behoren, zijn enerzijds het 
onafhankelijk/ deskundige-motief en anderzijds het 
participatiemotief. De discretionaire ruimte' ' is vrij 
groot en het inzicht van de minister in deze organen 
is in veel gevallen gering, zowel werkinhoudelijk als 
fmancieel. Hij heeft echter wei vaak de mogelijkheid 
om de kwaliteit van het bestuur te belnvloeden. Wat 
de concrete inhoud is van het begrip 'belnvloeden' 
wordt in de doorlichtingsrapportage echter niet 
duidelijk gemaakt. 

• Ze!fstandige bestuursorganen die besluiten nemen in 
individuele gevallen van niet-geldelijke aard 

Bij dit cluster gaat het onder andere om organen die 
vergunningen en ontheffmgen verlenen en arbi
trage-uitspraken doen. Voorbeelden hiervan zijn 
het Centraal Orgaan OpvangAsielzoekers (cooA) 
en Huurcomrnissies. Ook hier gelden dezelfde twee 
motieven voor verzelfstandiging; het onafhanke
lijke/ deskundige motief en het participatie-motief. 
De discretionaire ruimte is groot en wederom heeft 
de minister in veel gevallen weinig sturings- en con
trole-instrumenten tot zijn beschikking. Ook hier 
kan de minister besturen ontslaan en benoemen 
(alhoewel wij ons afvragen of dat voor aile tot deze 
cluster behorende gevallen geldt). 

Ze!fstandige bestuursorganen die besluiten nemen 

inzake (her)verdeling van geld 

Dit cluster bevat vier groepen z B o 's, te weten: sub
sidieverdelers; instanties voor voorzieningen voor 
overheidspersoneel; grote, uitkerende instellingen 
en waarborgfondsen. De eerste groep is ingesteld 
vanwege het onafhankelijk/ deskundige motief en de 
laatste twee vanwege het participatiemotief. Het in
stellingsmotief van de tweede groep is onduidelijk. 
De subsidieverdelers hebben een grote mate van dis
cretionaire ruimte, in tegenstelling tot de rest. Een 

9. Rapportaae Doorlichtina Ze!fstandiae 
Bestuursoraanen,TK 1996-1997, 25 268, 
nr. 1, 1997,p. 8.10. 

Scheltema, zoals eerder genoemd. 2. strikt regelgebonden uitvoering in 
een groat aantal individuele gevallen; 
3. participatie van maatschappelijke 
geledingen is onrnisbaar voor de 
uitvoering van de bestuurstaak. 

De instellmgsmotieven die de door
lichtingsrapportage hanteert wijken 
enigszins af van die van De Ridder en 

In de doorlichtingsrapportage wordt 
gesproken over drie instellings
motieven: 
1. onafhankelijke oordeelsvorming/ 
specifieke deskundigheid; 1 1. De mate van beleidsvrijheid. 



rl. 

ht 
s-
in 
s-

m 

et 
et 
~ij 

! n 

1ls 
id 
'at 
n' 

et 

tie 

li 

jn 
A) 
ee 
e-
£ 
!ft 
n
er 
~n 

ze 

b-
or 
en 
:ld 
de 
n-
k. 
is
en 

S &_0 I I I 998 

voorbeeld van een subsidieverdeler is de Stichting 
fonds voor de scheppende toonkunsten die uitkerin
gen verstrekt aan componisten, met als doe! de 
scheppende toonkunst te bevorderen . 

• Ze!fstandiae bestuursoraanen die kwaliteit beoordelen 

en wettelijke bevestiBinasdocumenten verstrekken 

Tot dit cluster behoren de ZB a's die producten keu
ren, mensen beoordelen en certificaten afgeven. 
Het instellingsmotief is dan ook dat van de onafhan
kelijk/deskundige-type. Er is sprake van een zeer 
beperkte discretionaire ruimte, tenzij het gaat om 
een dynamisch beleidsterrein waar vee! ( technische) 
vernieuwing plaats vindt. Bekende voorbeelden zijn 
de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewij
zen (cBR) en de Dienst voor het Kadaster en de 
openbare registers. 

• Ze!Jstandiae bestuursoraanen waarin betrokkenen 

een bepaalde economische if maatschappelijke 

sector reauleren 

Voor een groot dee! gaat het hierbij om Publiekrech
telijke Bedrijfsorganisaties (Pso's). Door de lange 
traditie en gevestigde positie van deze organen zijn 
de controle- en sturingsinstrumenten van de minis
ter beperkt. De discretionaire ruimte is echter niet 
groot. Er dreigt echter wei het gevaar dat het sector
belang hoven het algemeen belang wordt gesteld. 
Om deze reden is reeds een doorlichting van het 
PBO-stelsel in gang gezet, waarbij men neigt een 
aantal van deze organen dichter bij het openbaar be
stuur te plaatsen, zeker in de gevallen waarin de be
voegdheden groot zijn en er (belangrijke) besluiten 
worden genomen zonder dat daar publieke verant
woording over wordt afgelegd. 

De Algemene Rekenkamer constateerde een 
'wildgroei in de inrichting van zelfstandige be
stuursorganen'; ieder z B o was weer anders. Deze 
diversiteit is niet onlogisch; in vee! gevallen vraagt 
een complexe werkelijkheid om complexe regelge
ving. Zoals echter blijkt uit de delen over instellings
motieven en taakclusters is het wei degelijk mogelijk 
om een ordening aan t!! brengen, ondanks de com
plexiteit. Een groot dee! van de wildgroei is te dan
ken aan het feit dat er geen duidelijk en eenduidig 
beleid is gevoerd. 1 2 Inmiddels heeft de regering 
Aanwijzingen opgesteld voor de inrichting en vorm-

geving van zBo's, maar gezegd client te worden dat 
al in 1990 een op de Aanwijzingen lijkend toetsings
kader is geformuleerd door het toenmalige kabinet. 
De wildgroei is daarna echter onverminderd verder 
gegaan, vrijblijvende richtlijnen lijken dus niet erg 
effectief. 

Het primaat van de politiek en de kaderwet 

De huidige ontwikkelingen op het gebied van func
tionele decentralisatie en in het bijzonder de ont
wikkeling van de zs o 's zijn van grote invloed op de 
relatie tussen politiek en bureaucratie. In dit dee! 
wordt nader ingegaan op de consequenties van deze 
ontwikkelingen voor het primaat van de politiek en 
op de vraag in hoeverre en op welke wijze dit pri
maat behouden moet blijven. 

In de tweede plaats zal betoogd worden dat het 
mogelijk en wenselijk is om een uniforme wettelijke 
basis in de vorm van een kaderwet voor zso's te 
creeren. Dit zal gebeuren tegen de achtergrond van 
de tegenstelling 'uniforrniteit vs. maatwerk' en wor
den gerelateerd aan het in het eerste dee! van dit 
hoofdstuk behandelde vraagstuk van democratische 
controle op, en effectiviteit en efficientie van het 
openbaar bestuur. 

Tenslotte zal in dit dee! aandacht worden besteed 
aan de inhoud van een kaderwet voor z B o 's. Alhoe
wel we geen direct voor parlementaire consumptie 
geschikte kaderwet zullen presenteren, doen we wei 
algemene aanbevelingen. Aanbevelingen die bijdra
gen aan een betere democratische controle op z B o 's 
en een heldere organisatie van het openbaar bestuur. 

• Het primaat van de politiek en zso's: quo vadis? 

Een zelfstandig bestuursorgaan is niet hierarchisch 
ondergeschikt aan een minister, wat betekent dat de 
bevoegdheden van een minister ten opzichte van een 
z B o beperkt zijn. Vanuit het perspectief van het pri
maat van de politiek lijkt dit een negatieve ontwik
keling. Niet aileen heeft de minister in deze situatie 
minder te zeggen over het doen en Iaten van een 
zso, ook het parlement wordt in haar controle
rende functie beperkt. Men kan de minister immers 
minder verantwoordelijk houden als hij over minder 
bevoegdheden beschikt . Om deze negatieve kijk op 
de consequenties van het bestaan van zso's te nuan
ceren, zal er een helder beeld van de inhoud van de 

1 2. Heme/ van het primaat van de politiek 
bij de aansturina van ze!fstandiae bestuurs
oraanen, Kabinetsstandpunt, 3 mei 199s, 
p.6. 
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ministeriele verantwoordelijkheid moeten worden 
geschetst, waarna de balans voor het primaat van de 
politiek kan worden opgemaakt. 

De ministeriiile verantwoordelijkheid:jeit en jictie 
Het primaat van de politiek komt in het N ederlandse 
staatsrecht het duidelijkst tot uiting in de regel van 
de ministeriele verantwoordelijkheid en de onge
schreven vertrouwensregel. Tezamen vormen zij het 
sluitstuk op de democratische controle van het 
openbaar bestuur. Sinds 1848 kent de Nederlandse 
Grondwet artikel 42: 'De Koning is onschendbaar, 
de ministers zijn verantwoordelijk.' De opname van 
dit artikel betekende een aardverschuiving in de ver
houdingen tussen koning, ministers en parlement. 
Ministers dienden vanaf dit moment niet meer aan 
de koning verantwoording af te leggen, maar aan het 
parlement. Daarnaast werden de ministers verant
woordelijk voor het handelen van de koning. 1 3 Het 
zelfstandige optreden van de Kroon en de gebrek
kige verantwoordingsplicht werd hiermee verleden 
tijd; een belangrijke stap voor de emancipatie van 
het parlement. 
· De vertrouwensregel vindt haar oorsprong in 

een reeks conflicten tussen koning en parlement aan 
het eind van de negentiende eeuw. Centraal in deze 
conflicten stond de kwestie waar het primaat van de 
politiek lag, bij de koning ofbij de Staten-Generaal. 
De uitkomst van deze kwestie was uiteindelijk in het 
voordeel van de Staten-Generaal en in het bijzonder 
de Tweede Kamer. Sindsdien kent het Nederlands 
staatsrecht de ongeschreven regel dat een minister 
zijn functie niet kan vervullen zonder het vertrou
wen van het parlement. De vertrouwensregel func
tioneert zo als garantie voor de overeenstemming 
van het handelen en de wijze van handelen van mi
nisters met de zienswijze van de Staten-Generaal. 14 

De inhoud van de vertrouwensregel is ondeel
baar en is dan ook nooit van betekenis veranderd. 
Het opzeggen van het vertrouwen in een minister 
valt niet in juridische criteria te vangen en hangt af 
van het oordeel van het parlement. Dit geldt echter 
niet voor de betekenis van de ministeriele verant-

woordelijkheid. Deze heeft in de loop van de tijd een 
steeds ruimere betekenis gekregen als gevolg van de 
groei van het overheidsapparaat. Zij vormt tegen
woordig dan ook het sluitstuk van de democratische 
controle op het gehele terrein van het openbaar be
stuur, zowel regering als bureaucratie. 1 5 

Deze ruimere betekenis en de toepassing van de 
regel van de ministeriele verantwoordelijkheid zijn 
echter niet van problemen verschoond. Door de 
huidige complexiteit en omvang van het staatsappa
raat is het onmogelijk voor een minister het functio
neren van het aan hem ondergeschikte ambtenaren
apparaat te controleren en elke individuele ambte
naar in de gewenste richting te sturen. Er wordt in 

dit verband dan ook wel gesproken van de fictie van 
de ministeriele verantwoordelijkheid . ' 6 Om deze 
kloof tussen regel en werkelijkheid te overbruggen 
schetst de commissie-Scheltema twee oplossingen: 
het ter beschikking stellen van betere instrumenten 
voor controle aan de minister, of de ministeriele 
zeggenschap terugbrengen tot hanteerbare propor
ties . Deze fictie van de ministeriele verantwoorde
lijkheid is een probleem met een staartje, waar we 
nog op terug zullen komen. 

De inhoud, omvang en werking van de ministerie1e 

verantwoordelijkheid 

Onder het begrip ministeriele verantwoordelijk
heid verstaan wij: de verplichting van een of meer 
ministers of staatssecretarissen tegenover de Ka
mers der Staten-Generaal tot het geven van toelich
ting op en rechtvaardiging van het gebruik van hun 
bevoegdheden, met de mogelijkheid van discussie, 
kritiek, afkeuring en sancties. 1 7 Uit deze defmitie 
valt af te leiden dat de verantwoording van de minis
ter bestaat uit twee elementen: aanspreekbaarheid 
en aansprakelijkheid. Deze twee elementen werpen 
geen grote interpretatieproblemen op: de minister 
moet de afkeuring en sancties van het parlement 
voor zijn rekening nemen en zijn beleid. toelichten 
en verantwoorden indien het parlement hierom 
vraagt. 

Het probleem zit echter in de inhoud van het be-

1 3· Scheltema, M., eta!., Steekhoudend 
ministerschap. Betekenis en toepassinB van de 
ministeriiile verantwoordelijkheid, Rapport 
van de externe commissie Ministeriele 
Verantwoordelijkheid ( commissie 
Scheltema), Den Haag, 1 9 9 3, p. 7. 

aereaeld en OndoorzichtiB Bestuur, 
Deventer, 1987,p. 6o3 en Scheltema, 
M., et aL, Steekhoudend ministerschap, 
Den Haag, 1993,P·5 · 

handelingen' van Damen om redenen die 
in het onderstaande dwdelijk worden. 
18. zie bijv. Lubberrunk, H. G., Debeteke
nis van de ministeriiile verantwoordelijkheid 
voor de oraanisatie van het openbaar bestuur' 
russertatie RUG, Deventer, I 98 2. P· I I -

1 3 en Scheltema; M., et aL, Steekhoudend 
ministerschap, Den Haag, 1 99 3, p. 9. 

'4· ibidem, p. 1 2. 

1 5. ibidem, p. 7. 
16. zie bijvoorbeeld Damen, L.J.A., On-

1 7· ontleend aan Damen, L.J.A., Onaere
aeld en Ondoorzichtia Bestuur, Deventer, 
I 987' P· 596, met men verstande dat wij 
gekozen hebben voor 'het gebruik van 
hun bevoegdheden' i.p.v. 'hun 
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grip 'bevoegdheid'. De omvang van de ministeriele 
verantwoordelijkheid is direct gerelateerd aan de 
omvang van de bevoegd.heden van de minister: zon
der bevoegdheid geen verantwoordelijkheid. ' 8 De 
koppeling tussen verantwoordelijkheid en bevoegd
heid is belangrijk omdat het de taken van zowel de 
minister als het parlement vastlegt. Het geheel van 
bevoegdheden van een minister geeft aan hoe ver de 
controle door het parlement reikt en waar deze zich 
op moet richten. Dit schept duidelijkheid over de 
inhoud van de controlerende taak van het parle
ment, en dus ook over de grenzen daarvan: waar is 
de invloed van de politiek ongewenst? 

Van belang is de omvang en inhoud van de be
voegdheden van de nlinister in relatie tot de ambte
lljke dienst. Volgens artikel 44 van de Grondwet 
staan de departementen onder Ieiding van de minis
ter. Hieruit volgt dat de minister de bevoegd.heid 
heeft om instructies te geven aan elk onderdeel van 
de ambtelijke taakuitoefening op het hierarchisch 
aan hem ondergeschikte departement. '9 Dit is het 
element van de ministeriele zeggenschap over een 
departement. Daarnaast is een minister altijd be
voegd kennis te nemen van de gang van zaken op een 
departement en informatie hierover in te winnen. 
Deze bevoegd.heid van de minister is van groot be
lang voor het op de hoogte houden van het parle
ment. De minister moet het parlement gevraagd en 
ongevraagd inlichtingen kunnen geven over het rei
len en zeilen van het departement zoals dat in artikel 
68 van de Grondwet is vastgelegd. Zo wordt een 
adequate controle en legitimatie van het gevoerde 
beleid door het parlement mogelijk gemaakt. 20 

Op deze wijze functioneert de ministeriele ver
antwoordelijkheid als sluitstuk op de democratische 
controle van het openbaar bestuur. Van deze functie 
gaat voornamelijk een preventieve werking uit: 
zowel de minister als de ambtenaren zullen rekening 
houden met de mogelijkheid dat hun handel en door 
het parlement bekritiseerd wordt. 2 ' Dat aileen de 
minister hier voor wordt aangesproken, maakt in dit 
verband niet uit. Het probleem van de minister is het 
probleem van de ambtenaren: ze zitten allemaal in 
hetzelfde departementale schuitje. De ministeriele 
verantwoordelijkheid functioneert zo als 'zweepslag 
voor de ambtelijke dienst' . 2 2 

De democratische leemte 
Een z B o is niet hierarchisch ondergeschikt aan een 
minister. Door deze beperking van ministeriele 
bevoegd.heden wordt de ministeriele verantwoor
delijkheid verminderd, en er ontstaat een democra
tische leemte in de· relatie tussen z B o, minister en 
parlement. 2 3 Het primaat van de politiek lijkt aan 
erosie onderhevig te raken: exit preventieve wer
king, exit 'zweepslag'. Sinds korte tijd klinkt er een 
sterke roep vanuit de Kamer om het primaat van de 
politiek weer in ere te herstellen en klarnpt men zich · 
vast aan de ministeriele verantwoordelijkheid. Hier
door ontstaat er een groeiende scepsis over het 
bestaansrecht van zBo's en dreigt functionele de
centralisatie als een mislukt experiment de geschie
denisboeken in te gaan. 

Dit lijkt ons een stap te ver te gaan. Naar onze 
mening kan het bestaan van z B o 's wei degelijk met 
het in stand houden van het primaat van de politiek 
samengaan en kan het in somnlige gevallen het pri
maat zelfs verstevigen . Dit wil niet zeggen dater te 
makkelijk over het geschetste probleem heen moet 
worden gestapt. Het primaat van de politiek, de de
mocratische controle op het openbaar bestuur en de 
politieke sturing van de bureaucratie vormen we
zenlijke kenmerken van een democratische rechts
staat. Met het primaat van de politiek wordt immers 
inhoud gegeven aan de democratische legitimatie 
van het overheidshandelen. De politieke ambtsdra
gers vertegenwoordigen het volk en bepalen het 
overheidsbeleid op hoofdlijnen. De bureaucratie 
client loyaal te zijn aan de politiek en mag in geen 
geval de wezenlijke beslissingsbevoegdheden van de 
politiek raken. 2 4 

Herstel van het primaat van de politiek 

Als de relatie van een ZBO ten opzichte van de nli
nister in verband wordt gebracht met het boven
staande, dan wordt duidelijk dat voornamelijk de 
ministeriele zeggenschap wordt beperkt. In plaats 
van een algemene bevoegd.heid tot het geven van in
structies, bepaalt de minister het beleid op hoofdlij
nen. De inlichtingenplicht van de nlinister blijft ech
ter gehand.haafd en blijft een element waar de minis
ter verantwoordelijk voor blijft. Dit betekent dat in 
de relatie tussen nlinister, ZBO en parlement, de in-

19. Scheltema, M., et al., Steekhoudend 
ministerschap, Den Haag, 1 99 3, p. 1 1. 

ministerschap, Den Haag, 1993, p. 4· weg zijn! Wat had den we met ze moe ten 
beginnen?', 1996, in: van Thijn, E., 
Politiek en bureaucratie. Baas boven baas, 
oratie,Amsterdam, 1997, p. 1 o. 

2o . Damen, L.J.A., Onaereaeld en Ondoor· 
zichtiB Bestuur, Deventer, 1987, p. 599· 
21. Scheltema, M., eta!., Steekhoudend 

2 2. Vonhoff geciteerd in: Ed . van Thijn, 
Baas boven baas, p. 1 o. 
23 . ibidem, p. 12. 

24. Vonholf, H .J.L., 'Goddank dat ze 



_5"10 

s&._o 11 1998 

formatievoorziening gegarandeerd is. In een situatie 
waarin er sprake is van disfunctioneren van een z B o, 
kan het parlement wel degelijk op de hoogte wor
den gesteld. Dit kan op grond van de inlichtingen
plicht van de minister zelfs worden afgedwongen. 
Onvoldoende inlichtingen over het functioneren 
van een z B o kan een minister nog steeds de kop 
kosten. 

Dit element is in de huidige onduidelijkheid over 
de reikwijdte van de ministeriele verantwoordelijk
heid onderbelicht gebleven. Door de huidige wild
groei van zao's, met verschillende ministeriele be
voegdheden en gebrekkige communicatie tussen 
z B o en moederdepartement, is de informatievoor
ziening naar het parlement verloren gegaan in een 
ondoordringbaar mistlandschap. Ondanks de ge
brekkige en verbrokkelde regelingen voor informa
tievoorziening is er geen reden om aan te nemen dat 
de inlichtingenplicht van de minister, zoals bedoeld 
in artikel 68 van de Grondwet, voor zao's niet op 
zou gaan.lntegendeel, juist vanwege de zelfstandige 
positie van een z B o ten opzichte van het moederde
partement, is het van groot belang om de communi
catielijnen en informatievoorziening adequaat te re
gelen. Het onttrekken van zao's aan de huidige dif
fuse situatie vereist een volledige handhaving van de 
ministeriele verantwoordelijkheid voor het geven 
van ongevraagde en gevraagde inlichting~n over de 
activiteiten van zao's. 

Geheel anders ligt het met de verantwoording 
voor de ministeriele zeggenschap. Omdat de minis
ter op hoofdlijnen stuurt en zijn zeggenschap over 
het functioneren van het z B o sterk beperkt is, kan 
hij niet verantwoordelijk worden gesteld voor mis
standen die buiten deze bevoegdheden vallen. Ook 
de mogelijkheden van de minister en met hem van 
het parlement om direct in te kunnen grijpen wor
den hiermee beperkt. 

Wat hierbij echter in het achterhoofd moet wor
den gehouden is het feit dat een z B o juist in het 
leven is geroepen pro de directe invloed van de poli
tiek op een bepaalde taak te beperken, volgens de in 
het eerste deel genoemde instellingsmotieven. Het 
inperken van de ministeriele zeggenschap is in dit 

geval juist gewenst en noodzakelijk om de opgelegde 
taak adequaat uit te kunnen voeren. 

In dit verband is het interessant om terug te 
komen op het probleem van de fictie van de ministe
riele verantwoordelijkheid en de oplossingsrich
tingen die de commissie Scheltema hiervoor heeft 
geschetst. De fictie van de ministeriele verantwoor
delijkheid zoals die nu bestaat, heeft vanuit het oog
punt van een effectieve aansturing van de bureau
cratie door de politiek een negatief bijeffect. Een 
minister kan onmogelijk aan elk detail binnen een 
departement aandacht besteden, terwijl het parle
ment de minister op elk moment voor ieder detail 
ter verantwoording kan roepen. Binnen de departe
mentale organisatie bestaat daarom een ingebouwde 
prikkel om allerlei kwesties naar hoven te schuiven 
of naar hoven te halen: het zogenaamde eindstation
iffect. 2 > De minister wordt op deze wijze geconfron
teerd met een enorme hoeveelheid grof besluit
vormingsmateriaal, wat leidt tot een overbelasting 
van zijn taak en effectieve sturing van het departe
ment bemoeilijkt. 

Verzelfstandiging in de vorm van een z B o he eft 
door de beperking van de zeggenschap van de minis
ter als prettig bijeffect dat deze overbelasting van de 
minister ingedamd wordt. De minister kan zich 
hierdoor meer bezig houden met het effectief sturen 
van de ambtelijke organisatie en zijn aandacht rich
ten op strate~ische punten in de beleidsvorming en 
-uitvoering. 2 Daarnaast kan door het instellen van 
z B o 's de ministeriele verantwoordelijkheid tot han
teerbare proporties worden teruggebracht en de 
fictie ervan gedeeltelijk worden opgeheven. Uitein
delijk is politieke sturing en controle het meest 
gebaat bij duidelijkheid over de reikwijdte ervan, 
waardoor het primaat van de politiek effectief kan 
werken. 27 

Toch moet er niet al te makkelijk worden omge
sprongen met het inperken van de ministeriele ver
antwoordelijkheid. Er blijft sprake van een demo
cratisch deficit en een uitholling van het primaat van 
de politiek. Daarom stellen wij een aantal maatrege
len voor die deze leemten op drie niveaus (parle
ment, minister en burger) opvullen. 

2>. Scheltema, M., Steekhoudend minister
schap, Den Haag, 199 3, p. 4.1". 
26. ibidem, p. 46. 

zijn geschikt om te verzelfstandigen, 
vooral als het gaat om politiek gevoelige 
onderwerpen. 

speciale Kamercommissie in te stellen, 
deze houdt zich dan voornamelijk 
bezig met zaken als: bevoegdheden van 
z u o en minister, financiele en 
inhoudelijke verantwoording aan de 
minister etc . 

2 7. Bij het instellen van een zelfstandig 
bestuursorgaan moet echter wei sterk 
rekening worden gehouden met de aard 
van het beleidsterrein; niet aile diensten 

2 8. Wij beseffen ons dat bij sommige 
z B o 's een grote specialistische vakkennis 
nodig is om haar activiteiten te kunnen 
controleren. Toch is het mogelijk om een 
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In de eerste plaats lijkt het ons verstandig om een 
bijzondere Kamercommissie in bet Ieven te roepen, 
die zicb bezig houdt met de bezigheden van de be
staande ZBo's. Omdat een ZBO buiten de depar
tementale organisatie valt, is bet wenselijk om een 
directe lijn tussen ZBo's en bet parlement te cre
eren. Door aile algemene vraagstukken met betrek
king tot zBo's in een Kamercommissie te Iaten be
handelen, kan er eenheid van controle worden nage
streefd en ontstaat er een vast punt van infor
matieverzameling. 28 

Een ander belangrijk aspect met betrekking tot 
de controlerende taak van het parlement is bet vast
leggen van de omvang van de ministeriele zeggen
scbap per ZB o in een wettelijke basis. Vanuit het le
galiteitsbeginsel ( elke overheidsbevoegdheid moet 
een wettelijke grondslag hebben) bezien, moet de 
wetgever instemmen met bet instellen van een z B o 
en bet inperken van de parlementaire controle via 
bet inperken van de ministeriele verantwoordelijk
heid. In bet rapport Doorlichtins Ze!fstandise Bestuurs

organen van bet departement van Binnenlandse 
Zaken is naar voren gekomen dat deze wettelijke 
grondslag soms ontbreekt. Het wettelijk vastleggen 
van de bevoegdheden van een minister ten opzichte 
van een z B o is van vitaal belang voor de controle
rende functie van bet parlement. 

Gezien de beperking van de ministeriele zeggen
scbap is bet bovendien noodzakelijk om een minjster 
van andere controle- en sturingsmiddelen te voor
zien. Ten aanzien van de controle is bet verstandig 
om zorg te dragen voor een adequate informatie
voorziening naar bet moederdepartement. Dit moet 
gaan over het financiele beheer (de begroting, jaar
rekening, accountantsverklaring en meerjarige ra
ming van fmancien) en over de evaluatie van het 
functioneren (jaarverslag en een rapportage van een 
onafhankelijke Raad van Toezicht). Met deze voor
zieningen blijft de minister voldoende op de hoogte 
van bet functioneren van de zBo's en komen mis
standen eerder aan bet Iicht. 

Daarnaast is bet van belang dat de minister in 
staat is om het beleid op hoofdlijnen te bepalen en in 
te grijpen bij misstmden. Welke bevoegdheden de 
minister precies bezit om op hoofdlijnen te sturen, 
moet per ZBO worden geregeld. De minister heeft 

echter wel bepaalde sturingsinstrumenten nodig om 
in te kunnen grijpen bij misstanden en om te kunnen 
bewerkstelligen dat een ZBO. daadwerkelijk de 
hoofdlijnen volgt. De minister moet ten eerste de 
bevoegdheid hebben om bet bestuur van een z B o te 
benoemen en ontslaan, zodat er indirect een 'zweep
slag' voor een z B o ontstaat. Daarnaast moet er een 
bestuursreglement per ZBO ingesteld worden. Ten 
derde moet de minister de begroting kunnen goed
keuren en- indien van toepassing- de tarieven voor 
heffmgen kunnen bepalen om financiele uitwassen 
te voorkomen. 

Ook op bet individuele niveau zijn er garanties 
voor de rechtszekerheid, de rechtmatigheid en de 
rechtsgelijkheid noodzakelijk, onder andere door de 
Wet openbaarheid van bestuur en de Wet Nationale 
Ombudsman van toepassing te Iaten zijn op alle 
ZBO's. Toch zijn deze maatregelen op drie niveaus 
niet voldoende, en is een algemene 'kaderwet' nood
zakelijk voor het herstellen van bet primaat van de 
politiek en de democratie. 

De wenselijkheid van een kaderwet 

Op de ministerraadsvergadering van 2 I februari 
I 9 9 7 kwam minister Dijkstal van Binnenlandse 
Zaken met een voorstel om een kaderwet te ont
werpen die minimumeisen zou stellen aan z B o 's. De 
onduidelijkheid over de reikwijdte van de ministe
riele verantwoordelijkheid bij de verschillende 
ZBo's, die in de CTSv-affaire pijnlijk aan bet Iicht 
was gekomen, was voor de minister de directe aan
leiding om tot dit voorstel te komen. 29 Het voorstel 
van minister Dijkstal stuitte echter op grote weer
stand bij zijn collega-ministers. Naar hun mening 
vielen ZBo's nietin een algemene regeling te vatten. 
Met bet argument dater z B o 'sin soorten en maten 
bestaan en dat deze situatie om maatwerk vraagt, 
werd de kaderwet in de ministerraad onderuit ge
haald. 3o Bij dit argument van 'maatwerk' kan echter 
een aantal vraagtekens worden gezet. 

Uit bet eerste deel van dit hoofdstuk komt inder
daad naar voren dat de ruim zeshonderd ZBO's die 
Nederland telt aanzienlijk verschillen in grondslag, 
taken, bekostiging, toezicht, rechtspositie van per
soneel, de rechtsvorm en de geldende rechtsbe
scherming van de burger. Nader bezien bleek echter 

29 . Josten, M., en van Weezel, M., 
'De Quango 's komen. Minister Dijkstal 
stuit op het eigenbelang van zijn colle
ga's', Vrij Nederland, 8 maart 1997, p. 8. 
30. ibidem, p. 9-

511 
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dat alle zBo's kunnen worden ingedeeld in een be
perkt aantal categorieen, afhankelijk van type taak 
en instellingsmotief. De 'weerbarstige werkelijk
heid' blijkt wei mee te vallen en is dus geen argu
ment tegen een kaderwet. Is de praktijk eigenlijk 
niet overzichtelijk genoeg om in een kaderwet te 
vangen? Zou juist vanwege de huidige 'wildgroei' de 
praktijk niet zo veel mogelijk aan de norm moeten 
worden aangepast? Kortom: is een kaderwet voor 
ZBO's niet zeer wenselijk? 

Ten eerste kan worden gesteld dat een kaderwet 
wenselijk is in een transparante overheidsorganisa
tie. Een goede controle door het parlement en door 
organisaties als de Algemene Rekenkamer is gebaat 
bij algemene voorwaarden bij de inrichting van 
overheidsorganisaties. 3 I 

Ten tweede kan worden gesteld dat een uniforme 
regeling het voeren van integraal beleid en de sa
menwerking binnen de overheid bevordert. Een 
wildgroei van organisaties en bijbehorende besluit
vormingsprocessen en procedures, bemoeilijkt het 
uitvoeren van overheidstaken waarbij verschillende 
overheidsdiensten betrokken zijn . 3 2 Een te grate di
versiteit in ZBo's kan de eenheid van beleid en be
stuur in gevaar brengen. 

Ten derde kan een uniforme regeling de conse
quenties van verzelfstandiging duidelijker in kaart 
brengen.B Door het onderling vergelijken van het 
functioneren van zBo's komen structurele preble
men van verzelfstandiging duidelijker naar voren, 
waardoor ze sneller kunnen worden verbeterd. 

Deze argurnenten van duidelijkheid over ver
antwoordelijkheden, controle, coordinatie en een
heid van beleid wegen in onze ogen zwaar bij de 
discussie over de wenselijkheid van een kaderwet 
en maakt ons voorstanders van een uniform, juri
disch kader. 

De inhoud van de kaderwet 

Een brug kan niet op Iucht worden gebouwd. 
Daarom is het nodig om een dusdanige inhoud te 
geven aan de kaderwet dat deze zijn functie kan ver
vullen . Het is in het kader van dit hoofdstuk te pre
tentieus om een kant en klaar wetsontwerp af te le
veren. Wij zullen ons daarom beperken tot het 
schetsen van de algemene opbouw van de kaderwet 

en enige regelingen die naar onze mening zeker in de 
wet moeten worden opgenomen. 

De algemene opbouw van de kaderwet client re
kening te houden met zowel de vraag om uniformi
teit als de vraag om maatwerk in de inrichting van 
zBo's. Zo wordt recht gedaan aan de diversiteit in 

taken van en specifieke regelingen voor individuele 
zBo's. Wij hebben daarom gekozen voor een trech
termodel in de opbouw van de kaderwet. De kader
wet valt uiteen in twee del en: een algemeen gedeelte 
dat voor elk zelfstandig bestuursorgaan geldt en een 
gedeelte op taakclusterniveau. Elk gedeelte stelt mi
nimumeisen aan de inrichting van z B o 's waardoor 
een keten aan juridische regelingen ontstaat, eindi
gend in de individuele instellingswetten, waarbij de 
vormgeving van elke ZBO defmitief wordt vastge
steld. 

Het algemene gedeelte formuleert de regels die 
omwille van de transparantie van het openbaar be
stuur en democratische controle wenselijk zijn. De 
volgende aspecten dienen in ieder geval in dit ge
deelte te worden vastgelegd: 

• Grondslag: elke ZBO moet door een individu
ele instellingswet in het Ieven worden geroepen, 
met oog op het legaliteitsbeginsel. 
• Rechtsvorm: de publiekrechtelijke rechtsvorrn 
dienthet uitgangspunt te zijn voor elke ZBO, ten
zij er dwingende redenen zijn om voor de pri
vaatrechtelijke rechtsvorm te kiezen; in dat geval 
is de uitdrukkelijke instemming van het parle
ment vereist. De publiekrechtelijke rechtsvorrn 
biedt betere controlemogelijkheden voor de po
litiek. 
• Taakomschrijving en instellingsrnotief: in elke 
instellingswet moet worden vastgelegd waarorn 
voor de vorm van z B o is gekozen ( dit motief client 
te passen in het kader zoals dat in de Rapportage 
Doorlichting zBo's is geschetst). Daarnaast client 
in de instellingswet te worden vastgelegd wat de 
taken zijn van het zelfstandig bestuursorgaan en 
client deze wet te worden aangepast indien het 
ZBO haar takenpakket wil aanpassen . 
• Bekostigingswijze: in de instellingswet client te 
worden geregeld op welke wijze het z B Q voor 
het verrichten van haar publieke taken wordt be
kostigd. 

3 I . Scheltema, M en de Ridder, J. , 
'Verzelfstandiging vanuit bestuurlijk
juridisch gezichtspunt: de juridische 
dimensie van zelfstandige bestuurs-

organen', in: Kickert, WJ.M., et al., 
Verze!fstandiaina van overheidsdiensten, 
Den Haag, I993. p. 72. 

3 3. Boxum, J. L., et al., 'Zelfstandige be
stuursorganen in soorten', bijlage in: 
Functioneel bestuur: waarom en hoe?, 
TK '90/ '9 I, 2 I 042, nr. 4, p. S3 . 32. ibidem, p. 72-73 . 
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• Verantwoordingsdocumenten: alle zso's die
nen een begroting, jaarrekening, jaarverslag en 
accountantsverklaring ter goedkeuring aan de 
minister voor te leggen, tenzij dit strijdig is met 
het motief van verzelfstandigen (het onafhanke
lijk/ deskundige-motief). 
• Benoeming en ontslag bestuur: dit client te ge
schieden door de minister of Kroon. Dit zal de 
greep van de minister op de betreffende dienst 
vergroten. 
• Inlichtingenrecht: de minister heeft te allen 
tijde het recht om informatie te vragen over het 
functioneren van een zso, met uitsluiting van 
die gevallen waarbij het om bedrijfsgeheimen 
gaat. 
• Wob/wNo: aile zso's vallen onder de Wet 
openbaar bestuur en de Wet Nationale Ombuds
man. Dit biedt rechtsbescherming voor de bur
ger bij onrechtmatige beslissingen. 
• Raad van Toezicht: elk z B o of elk cluster van 
z B o 's client een onafhankelijke Raad van Toezicht 
te hebben. Deze raden onderhouden nauwe ban
den met het parlement. 

Op het niveau van (samengevoegde) taakclusters 
kan een verdere specificering in de kaderwet wor
den aangebracht. Deze regels stellen minimumeisen 
aan de inrichting van zso's van een bepaald taak
cluster. Deze clusterregels komen voort uit de risi
co's die met de verschillende clusters samenhangen. 

Wanneer er sprake is van aanzienlijke financiele 

stromen, dan client de financiele verantwoording 
extra nadruk te krijgen. Dit zou kunnen worden be
reikt door het benoemen van een financieel onder
legde Raad van Toezicht. _ 

lndien er het gevaar bestaat dat de uitvoerende 
organisatie haar eigen beleid gaat bepalen, moet er 
nadruk worden gelegd op het nauwkeurig vaststel
len van de hoeveelheid discretionaire ruimte en 
client te worden gecontroleerd hoe deze rllimte 
wordt ingevuld. Wederom kan men een Raad van 
Toezicht deze taak Iaten verrichten. 

Wanneer het gaat om participatie van maatschap
pelijke geledingen, dan client te worden onderzocht 
hoe voorkomen kan worden dat sectorbelangen 
v66r het algemeen belang gaan. Een adequate oplos
sing, bijvoorbeeld een goede controle door het de
partement, is hier vereist. 

Op het individuele niveau dienen in iedere in
stellingswet de bevoegdheden van de minister ten 
aanzien van het z B o extensief te worden vastgelegd. 
Hierdoor ontstaat bij zowel minister als parlement 
duidelijkheid over de reikwijdte van de ministeriele 
zeggenschap en verantwoordelijkheid . Op dit ni
veau kan het begrip 'maatwerk' zijn intrede doen. 

Het invoeren van een kaderwet zal een grote 
bijdrage leveren aan een heldere organisatie van 
het openbaar bestuur en een duidelijke toewijzing 
van verantwoordelijkheden. Aileen zo kan in de 
dynarniek tussen overheid en maatschappij het pri
maat van de politiek en de democratie zeker gesteld 
worden. 




