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 Inleiding 

Op 30 oktober 2012 publiceerde de Parlementaire Onderzoekscommissie (POC) van de 
Eerste Kamer ‘Privatisering en Verzelfstandiging van overheidsdiensten’ onder 
voorzitterschap van de heer R. Kuiper haar rapport ‘Verbinding Verbroken?’ Dit rapport 
doet verslag van casusonderzoek, presenteert een besliskader voor toekomstige 
privatiseringen en verzelfstandigingen en doet achttien aanbevelingen aan het kabinet en 
parlement. In haar rapport presenteert de POC diverse aanbevelingen om tot een meer 
samenhangende, coherente benadering te komen. Ze bepleit een herijking van het 
generieke beleid ten aanzien van privatisering en verzelfstandiging, omdat het huidige 
beleid ‘onvoldoende handvatten en eenduidige regels’ bevat. Ook presenteert de POC een 
‘besliskader’, aan de hand waarvan in de toekomst een gedegen besluitvorming kan 
plaatsvinden over privatiseringen en verzelfstandigingen. 
Op 25 maart 2013 kwam het kabinet met een reactie op het rapport van de commissie. 
Het kabinet onderschrijft daarin het belang van borging van publieke belangen bij 
verzelfstandiging en privatisering. 
 
Werkgroep 
In reactie op het onderzoek van de Eerste Kamer besloot de (Tweede) Kamercommissie 
voor Binnenlandse Zaken in de procedurevergadering op 21 maart 2013 tot het instellen 
van een subcommissie.1 Tot 2015 onderneemt de subcommissie geen activiteiten, maar 
de algemene commissie Wonen en Rijksdienst pakt in 2015 de draad op met een 
werkgroep onder de naam ‘werkgroep Privatisering en verzelfstandiging 
overheidsdiensten’. De werkgroep bestaat uit de leden Van Raak (voorzitter), De 
Caluwé, Ronnes en Mei Li Vos.  
Deze werkgroep kwam bijeen op 10 december 2015 en gaf het BOR de opdracht na te 
gaan of het besliskader wordt gebruikt en de aanbevelingen, die zijn gericht op het 
parlement uit het rapport “Verbinding verbroken” van de POC, worden uitgevoerd. 
 
Deze opdracht leidde tot de volgende onderzoeksvragen: 
1. Is bij de privatiseringsprocessen die plaatsvonden na 2013 het voorgestelde 

besliskader gevolgd? (zie hoofdstuk 2) 
2. Zijn alle aanbevelingen uit het rapport “Verbinding verbroken”, die gericht zijn op 

beide Kamers der Staten-Generaal, uitgevoerd? (zie hoofdstuk 3) 
 
Op 8 maart 2016 presenteerden Peter van Goch, DIV (Dienst Informatievoorziening) en 
Sylvia Vink, (BOR)de resultaten van het onderzoek aan de leden van de werkgroep. De 
werkgroep besloot deze resultaten te zenden  aan de algemene commissie voor Wonen 
en Rijksdienst, met een afschrift aan de vaste commissies voor Financiën en voor 
Binnenlandse Zaken. Het resultaat treft u hierbij aan. 
 
 
 

                                                
1 Besluit vaste commissie voor BiZa in de procedurevergadering van 21 maart 2013 (agendapunt 18). 
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Leeswijzer 
De onderzoeksvragen worden beantwoord in de hoofdstukken 2 en 3. De samenvattende 
conclusies zijn te vinden in hoofdstuk 4. Dit wordt voorafgegaan door een uitleg over de 
onderzoeksaanpak, welke begrenzingen gelden (in tijd en inhoud) en welke bronnen zijn 
gebruikt. 
 
Onderzoeksmethode en uitvoering 
De onderzoeksperiode loopt vanaf begin 2013, omdat in maart 2013 het kabinet haar 
reactie op het rapport van de POC heeft gegeven, waarin het besliskader wordt 
onderschreven en eindigt in januari 2016, gekoppeld aan het verschijnen van de notitie 
voor de werkgroep. 
 
Ter beantwoording van de eerste onderzoeksvraag hebben BOR en DIV een lijst gemaakt 
van alle lopende privatiserings- en verzelfstandigingstrajecten in de periode 2013-2016, 
zoals deze voorkomen op: 

- Het overzicht van voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen;  
- De voortgangsrapportage ZBO implementatieprojecten; 
- Het jaarverslag beheer staatsdeelnemingen2 

Het parlement ontvangt deze overzichten jaarlijks. 
Van de op deze overzichten genoemde privatiserings- of verzelfstandigingstrajecten zijn 
trajecten geselecteerd die in de periode 2013-2016 voortgang hebben gehad. Dit kunnen 
dus ook verzelfstandigingen zijn die gestart zijn vóór 2013, maar zijn voltooid in de 
periode 2013-2016. Dit betekent dat aangekondigde privatiseringen/verzelfstandigingen, 
maar die definitief niet door zijn gegaan in de periode 2013-2016, niet in het onderzoek 
zijn meegenomen. Ook zijn zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) die al bestonden, maar 
zijn samengevoegd, niet meegenomen. Aanvullend is gezocht in parlementaire 
databestanden of er naast de trajecten die genoemd worden in één van de overzichten, 
nog andere trajecten lopen. 
Dit leverde vijftien privatiserings- en/of verzelfstandigingstrajecten op: 
 
1. Urenco 
2. Staatsloterij 
3. Holland Casino 
4. Financiële instellingen (o.a. ABN AMRO Group N.V.) 
5. Stichting participatiefonds voor het onderwijs 
6. Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg 

voor het Onderwijs 
7. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 

(ANVS) 
8. Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw 
9. Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) 

                                                
2 De laatste overzichten zijn verschenen onder kamerstuknummers (privatiseringen en verzelfstandigingen): Kamerstuk II 

2013/14, 25268, nr. 113, bijlage, (Voortgangsrapportage zbo implementatieprojecten): Kamerstuk II 2014/15, 25 268, nr. 

113, bijlage , (staatsdeelnemingen): Kamerstuk II 2015/16, 28165, nr. 227, bijlage. 



 

 

 

6 

10. Centrale Commissie Dierproeven 
11. Dopingautoriteit 
12. Huis voor de Klokkenluiders 
13. Stichting defensie musea 
14. Stichting AL-terrein 
15. Intravacc 
Dit overzicht met het verloop van het proces (stand januari 2016) is opgenomen in bijlage 6.1.  

 
Aanbeveling 2 van de POC stelt voor om een besliskader te hanteren voor alle 
privatiserings- en verzelfstandigingsprocessen. Bij beantwoording van de eerste 
onderzoeksvraag is in de Eerste en Tweede Kamerstukken nagegaan of dit besliskader 
gehanteerd wordt bij bovengenoemde trajecten.  
 
In dit onderzoek wordt per traject nagegaan: 
- Of het kabinet de Kamer meedeelt het besliskader al dan niet te zullen volgen en 

wanneer de Kamer daarover wordt geïnformeerd3; 
- In welke mate het besliskader volledig (alle stappen en onderdelen), gedeeltelijk of 

niet wordt gevolgd;  
- Of het kabinet aan de Kamer uitlegt waarom zij het besliskader (op onderdelen) niet 

volgt.  
 
Ter beantwoording van de tweede onderzoeksvraag zijn de aanbevelingen geselecteerd 
die gericht zijn op het parlement. In totaal zijn er zeven (van de achttien) aanbevelingen 
(exclusief de aanbeveling over het besliskader) en enkele verbeterpunten genoemd in het 
rapport, die gericht zijn op het parlement. Zonder een nadere toelichting of dit de Eerste 
en/of de Tweede Kamer betreft, wordt er vanuit gegaan dat deze aanbevelingen voor 
beide Kamers gelden. 
Per aanbeveling zijn de Kamerstukken die sinds het rapport van de POC zijn verschenen 
geanalyseerd om na te gaan of de aanbeveling is uitgevoerd.  
 
 
 
 
 
 

  

                                                
3 Een overzicht van het besliskader in opgenomen in bijlage 6.2. 
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 Toepassing van het besliskader 

Voor onderzoeksvraag 1 moet worden nagegaan of bij de privatiseringsprocessen, die 
plaatsvonden na 2013, het voorgestelde besliskader is gevolgd. Dit onderzoek beperkt 
zich tot het besliskader en gaat niet over het totale Integrale Afwegingskader (IAK), waar 
het besliskader een onderdeel van is.4 
 
Aanbeveling 2 van de POC schrijft voor dat de rijksoverheid bij toekomstige 
besluitvorming over privatiseringen en verzelfstandigingen een overzichtelijk en 
eenduidig besliskader zou moeten hanteren. 
Dit besliskader onderscheidt vijf fasen of stappen:  

1. het voornemen tot privatisering of verzelfstandiging,  
2. het ontwerp van het besluit,  
3. het nemen van het besluit,  
4. het uitvoeren van het besluit  
5. de opvolging daarvan na afloop.  

 
Per stap worden aandachtspunten of opties genoemd waaraan aandacht besteed zou 
moeten worden door degenen die het besluit ontwikkelen, moeten beoordelen of nemen 
(zie bijlage 6.2 voor een volledig overzicht). 
 
Het kabinet heeft het besliskader in reactie op het rapport van de POC overgenomen. Op 
21 januari 2015 meldt het kabinet aan de Eerste Kamer dat het besliskader wordt 
ondergebracht bij het Integraal Afwegingskader (IAK), waarbij het besliskader één van 
de verplichte kwaliteitseisen binnen het IAK wordt (Kamerstuk I 2014/15, C-Y).  
Het kabinet meldt ook: “Het volgen van deze stappen laat onverlet dat ondertussen ook 
aan de overige vragen en eisen van het IAK moet worden voldaan.” 
Het besliskader biedt volgens het kabinet ook toegevoegde waarde door aandacht te 
vragen voor het uitwerken van verschillende alternatieven in de plaats van privatisering 
en voor het afwegen daarbij van de voor- en nadelen. Het kabinet zal dergelijke 
varianten bij voornemens tot privatisering in een vroeg stadium uitwerken en toetsen.  
Het kabinet zal bij toekomstige besluiten tot privatisering tevens zorgen voor voldoende 
toezicht op het proces en de uitkomsten. Het doel hiervan is om vast te stellen of de 
verwachtingen over de publieke belangen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het 
kabinet neemt zich voor om nulmetingen standaard bij nieuwe privatiseringen te laten 
plaatsvinden. Het betreffende vakdepartement voert deze meting uit. De resultaten 
daarvan vormen het uitgangspunt voor de latere monitoring en evaluatie. In deze fase 
kan worden nagegaan in hoeverre de publieke belangen daadwerkelijk worden geborgd, 
of de doelen zijn gehaald en zo niet, in hoeverre bijsturing mogelijk of wenselijk is.5  

                                                
4 Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) wordt structureel toegepast bij de voorbereiding en 

verantwoording van beleid en regelgeving. Het IAK is een via internet toegankelijk systeem, waarin aan de hand van zeven 

centrale vragen alle relevante kwaliteitsaspecten zijn opgenomen die bij een voorstel een rol kunnen spelen. (Kamerstuk II 

2010/11, 29515 nr. 330) 

5 Kamerstuk I 2013/14, 28 165, nr. C, bijlage, p, 67 en I 2012/13, C I. 
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Een overzicht van het verloop van het proces van privatisering of verzelfstandiging, de 
parlementaire behandeling en of het besliskader is gebruikt is nader uitgewerkt en 
bijgevoegd in bijlage 6.1 bij deze notitie.  
De conclusies over de toepassing van het besliskader per traject zijn: 
 
Urenco: 
Het kabinet wil het besliskader volgen, diverse onderdelen van stap 1 zijn ingevuld, maar 
nog niet afgerond. Het is daarom niet mogelijk om een uitspraak te doen of het 
kabinet vanaf stap 2 ook het besliskader volgt.  
 
Staatsloterij 
Het kabinet doet de toezegging om het besliskader te volgen. Er zijn echter nog weinig 
ontwikkelingen op dit dossier, daardoor is het niet mogelijk uitspraken te doen over 
het volgen van het besliskader. 
 
Holland Casino 
Bij de privatisering van Holland Casino is door het kabinet toegezegd zoveel mogelijk 
rekening te houden met het besliskader. De beleidsvisie uit juli 2014 is opgebouwd 
volgens de stappen zoals die in het besliskader vermeld worden, inclusief een 
gedetailleerd tijdpad. In die visie wordt ook aangegeven dat stappen 2 t/m 5 in het 
verdere traject gevolgd zullen worden. Aangezien deze stappen nog moeten worden 
uitgevoerd is het niet mogelijk uitspraken te doen over het vervolg van het 
besliskader vanaf stap 2. Gezien de invulling van de eerste stap ligt toepassing van het 
kader echter wel voor de hand.  
 
financiële instellingen: 
Het algemene besliskader voor toekomstige besluiten over privatiseringen en 
verzelfstandigingen is van toepassing op de financiële instellingen, waaronder ABN 
AMRO. De minister van Financiën legt uit dat het besliskader niet in zijn geheel 
gevolg wordt. Conform het besliskader zou de organisatie eerst moeten worden ingericht, 
zodat zij geprivatiseerd of verzelfstandigd kan worden. Daarnaast kan het nodig zijn een 
markt in te richten, waarbij met wet- en regelgeving de publieke belangen worden 
geborgd. ABN AMRO en ASR waren echter reeds actief op een volwassen markt, die aan 
vergaande regulering is onderworpen en onafhankelijke toezichthouders heeft. Ondanks 
dat is voor een groot deel het besliskader doorlopen. Stappen 4 en 5 moeten nog 
worden uitgevoerd. 
 
Participatiefonds voor het onderwijs. 
In de brief waarbij de modernisering wordt aangekondigd (Kamerstuk II 2014/15, 30 183 
/ 31 293 nr. 30) geeft de staatssecretaris aan bij de transitie het besliskader te zullen 
volgen. De intentie is uitgesproken, maar het is niet mogelijk uitspraken te doen 
over het volgen van het besliskader omdat het proces nog in gang moet worden gezet. 
 
Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs 
In de brief waarin de modernisering wordt aangekondigd (Kamerstuk II 2014/15, 30 183 
/ 31 293 nr. 30) geeft de staatssecretaris aan bij de transitie het besliskader te zullen 
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volgen. Omdat het proces nog geen voortgang heeft is nog geen uitspraak te doen 
over het volgen van het besliskader. 
 
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) 
Het besliskader is gevolgd, met de aantekening dat niet elk detail van het besliskader is 
opgenomen. Belangrijke onderdelen zoals een motivatie, overleg met stakeholders en ex 
ante–effectmeting zitten er wel in. Het kabinet heeft dit in een helder overzicht van de 
stappen aan de Kamer meegedeeld, of een verwijzing opgenomen in welk Kamerstuk dit 
aan de Kamer is meegedeeld (Kamerstuk 34 219, nr. 3, onderdeel IV). Het tot nu toe 
volgen van het besliskader door het kabinet bij de ANVS kan beschouwd worden als ‘best 
practice”, niet in de laatste plaats door de overzichtelijke wijze waarop de informatie aan 
de Tweede Kamer is meegedeeld. Het wetsvoorstel moet nog door beide Kamers worden 
behandeld. 
 
Privatisering bouwtoezicht en instellen ZBO Toelatingsorganisatie 
kwaliteitsborging bouw (BZK) 
Er is tot nu toe (nog) geen gebruik gemaakt van het besliskader. De minister heeft er 
ook geen melding van gemaakt. Het is echter nog in een vroeg stadium, het wetsvoorstel 
kwaliteitsborging bouw moet nog worden ingediend. De instelling van een ZBO staat ook 
nog niet in het meest recente overzicht ZBO-implementatietrajecten van februari 2015. 
 
Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) 
Er zijn geen gegevens bekend of het besliskader gevolgd wordt en of de omvorming 
tot ZBO heeft plaatsgevonden. Vanaf 6 november 2013 is de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen van toepassing op de Stichting. 6 
 
Centrale Commissie Dierproeven (CCD) 
In de memorie van toelichting op de wijziging van de Wet op de dierproeven wordt niet 
gerefereerd aan toepassing van het besliskader. In de parlementaire behandeling is het 
besliskader niet aan de orde gekomen. In de Eerste Kamer is het voorstel schriftelijk 
behandeld, maar het is niet plenair besproken. Geconcludeerd kan worden dat het 
besliskader geen rol heeft gespeeld bij het besluit de CCD te verzelfstandigen. 
 
Dopingautoriteit 
In de voorbereiding op het wetsvoorstel wordt nergens gerefereerd aan het 
besliskader. Of het toegepast wordt in het wetsvoorstel is niet bekend, maar de intentie 
om het te gebruiken is niet uitgesproken door het kabinet. 
 
Huis voor Klokkenluiders 
De keuze voor vormgeving van het Huis voor de Klokkenluiders als ZBO is op aandringen 
van de Eerste Kamer gebeurd. Uit de toelichting en de parlementaire behandeling wordt 
echter niet duidelijk of hier het besliskader is gevolgd. Mogelijk, dat bij het instellen van 

                                                
6 In het zbo-register staat de SDKB genoteerd als stichting. 
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het ZBO dit wel wordt gebruikt. Op dit moment is er echter geen uitspraak te doen over 
de toepassing van het besliskader. 
 
Stichting defensie musea 
Voor het oprichten van deze stichting is het besliskader niet gebruikt, maar het daarvoor 
ontwikkelde Beleidskader voor betrokkenheid van de Rijksoverheid bij de oprichting van 
stichtingen.7 
In antwoord op vragen van de Eerste Kamer in een schriftelijk overleg (Kamerstuk I 
2013/14, 33 864, nr. B) van 24 april 2014 waarom de regering niet het Besliskader heeft 
gebruikt, antwoordt de minister dat het proces van de herinrichting Museaal Bestel 
Defensie reeds in 2006 in gang is gezet, ruim voordat het Besliskader vorm kreeg. In de 
brief van 10 juli 2006 (Kamerstuk II 2005/06, 30 300 X, nr. 127) heeft haar 
ambtsvoorganger toegelicht waaruit de herinrichting zou bestaan. Op dat moment is 
aangekondigd dat de defensiemusea zouden worden verzelfstandigd en dat zij in een 
gezamenlijke stichting zouden worden ondergebracht. De minister onderschrijft het 
belang van het Besliskader. Zij is echter van mening dat het alsnog doorlopen van dit 
kader niet tot een andere uitkomst zal leiden. 
 
Stichting AL-terrein 
Voor de oprichting van de stichting is het besliskader niet gebruikt. Het was ten tijde 
van de oprichting ook nog te vroeg. 
 
Intravacc 
De minister gaat in haar aankondiging uitgebreid in op de overwegingen om Intravacc te 
verzelfstandigen. Daarbij geeft zij aan het besliskader te zullen volgen in het 
verdere traject. Of dat ook volledig gebeurt is op dit moment nog niet vast te stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
7 Dit kader geldt voor gevallen waarin sprake is van nieuw op te richten stichtingen. Dit kader heeft betrekking op de 

oprichtingsrelatie tussen de Rijksoverheid en de privaatrechtelijke rechtspersoon “stichting”. Het stichtingenkader heeft 

geen betrekking op het oprichten van ZBO’s of RWT’s. Hiervoor moet een ander proces worden doorlopen.  
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 De opvolging van de aanbevelingen uit het POC-rapport 
gericht op het parlement 

Een aantal van de achttien aanbevelingen van de POC richt zich op het parlement. In het 
debat in de Eerste Kamer over het rapport van de POC wordt in de motie-Bröcker (e.a.) 
de voorzitter van de Eerste Kamer verzocht een voorstel te doen hoe te komen tot 
uitwerkingen van de voorstellen van de POC voor de werkwijze van de Kamer.8 Hoewel 
momenteel gewerkt wordt aan een vorm om een commissie overstijgend debat over 
privatisering / verzelfstandiging te houden, heeft de motie tot nu toe nog geen vervolg 
gekregen. 

3.1 De aanbevelingen voor het parlement uitgelicht 
Onderstaand een overzicht van alle, specifiek op het parlement gerichte aanbevelingen, 
de reactie van het kabinet daarop en het eventuele concrete vervolg dat aan de 
aanbeveling is gegeven.  
 
Aanbeveling 5: overkoepeld debat houden over openbaar bestuur 
• Het parlement denkt op (te) weinig momenten gericht na over de ontwikkeling van 

het openbaar bestuur. Daarom zou het goed zijn als de Eerste Kamer periodiek een 
debat over de ‘staat van het openbaar bestuur’ voert. Dit debat wordt gevoed 
door (gevraagde) voorlichting van onder andere de Raad van State over dit 
onderwerp. 

 
Dit voorstel wordt door het kabinet ‘positief gewaardeerd’. 
In een expertmeeting bij de Eerste Kamer op 24 juni 2013, naar aanleiding van het 
rapport van de commissie, is het voorstel door de deskundigen ook omarmd9. Hoewel 
twee maanden daarvoor een beleidsdebat over inrichting van het openbaar bestuur, naar 
aanleiding van de visienota ‘Bestuur in samenhang’, is gehouden in de Eerste Kamer10 
zijn andere debatten met de strekking zoals was voorzien tot op heden nog niet 
gehouden. Wel heeft de Algemene Rekenkamer in april 2014 en december 2015 
technische briefings gehouden over de veranderingen bij ZBO’s en andere instellingen op 
afstand van het Rijk. 
De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / 
Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 29 september 2015 
voorstellen van de commissies VWS en Economische Zaken (EZ) van 16 juni 2015 en een 
voorstel van senator Mirjam Bikker (ChristenUnie) besproken. Het voorstel van mevrouw 
Bikker houdt in dat wordt nagegaan of er mogelijkheden zijn in enigerlei vorm te komen 
tot een commissie overstijgend debat, waarin wordt bezien wat privatiseringen 
betekenen voor het functioneren van de rijksdienst. Na de briefing door de Algemene 
Rekenkamer heeft mevrouw Bikker aangegeven haar notitie verder aan te scherpen. 
Verder heeft de Eerste Kamer recent gedebatteerd over de toekomstbestendigheid van 
het parlementaire stelsel, een onderwerp dat raakvlakken heeft met de staat van het 
                                                
8 Kamerstuk I 2012/13, C-E (met algemene stemmen aangenomen) 

9 Kamerstuk I 2012/13, C-J. 

10 Handelingen I 2012/13, 31, 18 juni 2013  
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openbaar bestuur11. Tijdens het debat is een motie ingediend om te komen tot een 
verzoek aan de regering tot het instellen van een staatscommissie die een antwoord 
geeft op de vraag of het parlementaire stelsel voldoende toekomstbestendig is en zo 
nodig voorstellen doet voor aanpassingen.12 
Over de overzichten over de ZBO’s en privatiseringen en verzelfstandigingen, die de 
regering jaarlijks naar de Eerste en Tweede Kamer stuurt, wordt niet gedebatteerd in de 
Eerste Kamer. Het wordt schriftelijk behandeld. 
 
Alhoewel de aanbeveling vooral gericht is op de Eerste Kamer wordt in deze notitie ook 
gekeken naar het behandelen van het brede onderwerp ‘Openbaar Bestuur’ in de Tweede 
Kamer. Momenteel wordt de opdracht van het kabinet om de Studiegroep Openbaar 
Bestuur een advies te laten opstellen over het functioneren van het openbaar bestuur en 
betekenis te geven aan de gevolgen daarvan voor de economische ontwikkeling van 
Nederland, uitgevoerd.13 Er is een eerste versie uitgebracht, in de zomer van 2016 komt 
het eindrapport. In de periode van het verschijnen van het rapport van de POC tot heden 
zijn echter geen brede debatten over het openbaar bestuur gevoerd. 
Over het specifieke onderwerp van privatisering en verzelfstandiging heeft de Tweede 
Kamer in 2014 en 2015 rapporten van de Algemene Rekenkamer ontvangen 
(Kamerstukken II 2013/14, 31 490, nr. 142, 2015/16, 31 490, nr. 187). Deze stukken 
zijn na een kabinetsreactie van 18 juni 2014, betrokken in een AO van 26 juni 2014 en 
24 september 2015. Verder behandelt de Tweede Kamer diverse onderwerpen van het 
dossier ‘Vernieuwing Rijksdienst’. 
 
Conclusie aanbeveling 5: overkoepeld debat over openbaar bestuur staat op de 
agenda 
Na de behandeling van het rapport van de POC hebben in de Eerste Kamer één debat 
over openbaar bestuur en één over het parlementaire stelsel plaatsgevonden. In de 
Tweede Kamer is geen breed debat over openbaar bestuur gevoerd. Het onderwerp staat 
bij beide Kamers nog wel op de agenda. In de Eerste Kamer bij de uitwerking van het 
voorstel van het lid Bikker en in de Tweede Kamer over het advies van Studiegroep 
Openbaar Bestuur. 
De stukken over privatiseringen en verzelfstandigingen en over ZBO’s worden in de 
Tweede Kamer mondeling en schriftelijk behandeld. In de Eerste Kamer alleen 
schriftelijk. 
 
Aanbeveling 8: Sterkere informatiepositie 
• Het parlement moet haar informatiepositie bij medewetgeving versterken. Dit kan 

door het verrichten van eigen onderzoek, het horen van burgers en bestuurders en 
door de ontwikkeling van een vaste systematiek van monitoring en evaluatie. 
Praktische voorbeelden daarvan zijn het laten uitvoeren van ex ante-onderzoeken en 
nulmetingen door de Algemene Rekenkamer en het laten evalueren van besluiten tot 

                                                
11Handelingen I 2015/16, 16-n1, 19 januari 2016. 

12 Kamerstuk I 2015/16, 34 000, Q. 

13 De opdracht is geformuleerd in Kamerstuk II 2014/15, 31490, nr. 162, van 24 november 2014. 
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privatisering of verzelfstandiging. Deze evaluatiestudies moeten systematisch in het 
parlement worden besproken.  

 
Het kabinet stelt in haar reactie14 dat zij 'positieve waardering' heeft voor deze 
aanbeveling. Meer in het algemeen stelt het kabinet in dezelfde reactie dat zij ‘graag een 
bijdrage wil leveren aan de informatiebehoefte van beide Kamers door hen vroegtijdig 
van relevante informatie te voorzien en ook door in tijdpaden zovele mogelijk proactief 
rekening te houden met wensen en initiatieven ter zake van de Eerste of Tweede Kamer’.  
Sinds het verschijnen van het rapport van de commissie Kuiper zijn geen 
evaluatierapporten over afzonderlijke privatiseringen / verzelfstandigingen aan het 
Parlement aangeboden, omdat dit nog te vroeg is. De minister voor Wonen en Rijksdienst 
deelt de Eerste Kamer mee dat er ambtelijk aan de hand van de stappen van het 
besliskader monitoring van lopende trajecten tot privatisering en verzelfstandiging 
plaatsvindt voor wat betreft de borging van publieke belangen en een goede en tijdige 
informatievoorziening aan de Kamer (Kamerstuk I 2014/15, C-Y). 
 
In september 2015 heeft de Tweede Kamer gesproken over privatisering, 
verzelfstandiging en toezicht van overheidsdiensten. Vooruitlopend daarop heeft de 
Algemene Rekenkamer enkele aandachtspunten geformuleerd.15 De Rekenkamer wijst op 
het belang van duidelijkheid over de mate waarin de overheid invulling wil geven aan 
haar publieke taken. Alleen dan is het duidelijk tot waar de parlementaire controle reikt. 
Om te kunnen bijsturen is het noodzakelijk dat de inrichting van de verantwoording, 
toezicht en controle, en de gekozen sturing en bekostiging op elkaar aansluiten. 
In de Eerste Kamer heeft de Rekenkamer diverse malen een technische briefing 
gehouden, over veranderingen bij ZBO's en andere instellingen op afstand van het Rijk 
(1 april 2014). Op 1 december 2015 vond naar aanleiding van het briefadvies van de 
Rekenkamer op 17 september 2015 een briefing over 'Aandachtspunten bij de 
organisatie van op afstand geplaatste publieke taken' plaats. 
 
Evaluaties van privatiseringsprocessen zijn onderdeel van het besliskader (stap 5). 
Beide Kamers hebben zelf geen specifiek onderzoek naar een privatisering gedaan na het 
verschijnen van het rapport van de POC. Bij enkele privatiseringen hebben 
rondetafelgesprekken plaatsgevonden (financiële sector) 
 
In een artikel in het tijdschrift Bestuurskunde16 wordt onderzocht in hoeverre de op 
grond van de Kaderwet ZBO verplichte, vijfjaarlijkse evaluatie van ZBO’s plaatsvindt en 
hoe deze in het parlement besproken worden. De auteurs constateren dat het kabinet in 
haar reactie op aanbeveling 7d van de POC om privatiseringen en verzelfstandigingen te 
evalueren, nalaat te melden dat zij zelf zich niet houdt aan die bepaling uit de Kaderwet. 
Verder concludeerden de auteurs dat ‘politici niet geïnteresseerd zijn in de uitkomsten 
van de evaluaties tenzij er problemen zijn.’ Aanleiding tot deze stelling is de constatering 

                                                
14 Kamerstuk I 2012/13, C-I 

15 Kamerstuk II 2015/16, 31490 nr. 187. 

16 ZBO-evaluaties: verplicht, verzuimd, en veronachtzaamd? / Van Thiel etc. - (Bestuurskunde 2015 nr. 2, p. 63-73) 
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dat evaluatierapporten van ZBO’s, die aan de Kamer(s) aangeboden worden, zelden 
inhoudelijk besproken worden. 
 
Conclusie aanbeveling 8 Debatten beperkt over afzonderlijke evaluaties 
Deze aanbeveling is gedeeltelijk uitgevoerd. Het kabinet stuurt overzichten over de stand 
van zaken van de ZBO’s en overzichten van privatiseringen en verzelfstandigingen die in 
het parlement worden behandeld. De verzelfstandigingen die sinds 2013 hebben 
plaatsgevonden zijn nog te recent om te worden geëvalueerd. 
Afzonderlijke evaluaties van ZBO’s worden aangeboden aan de Kamer, maar leiden 
zelden tot een inhoudelijk debat over nut, noodzaak en effecten van privatisering of 
verzelfstandiging. 
 
Aanbeveling 9: Meer aandacht voor uitvoering 
• Verzelfstandiging en het op afstand plaatsen van overheidsdiensten vergen van het 

parlement meer aandacht voor de uitvoering van beleid. Dit moet een herkenbaarder 
onderdeel worden van de controlerende taak van de Staten-Generaal. Beide Kamers 
zouden hiervoor ruimte moeten maken bij de planning van werkzaamheden. Voor de 
parlementaire behandeling van ingrijpende besluiten zijn verzwaarde procedures 
mogelijk, zoals de aanwijzing van een voorgenomen besluit tot «groot project» 
waardoor de minister het parlement frequent monitoringrapportages moet 
verstrekken.  

 
Ook deze aanbeveling kon rekenen op een ‘positieve waardering’ van het kabinet. 
De Algemene Rekenkamer heeft in maart 201417 ('Bestuur op afstand') en september 
201518 (ter voorbereiding van het AO op 24 september 2015) ook aandacht gevraagd 
voor deze materie. In het laatste rapport wijst de Rekenkamer op het belang om bij het 
op afstand plaatsen van publieke taken de gewenste mate van overheidsbemoeienis 
(publieke sturing en verantwoording) en de gevolgen daarvan vooraf goed te 
doordenken. Als vooraf duidelijke keuzes zijn gemaakt die consistent zijn uitgewerkt, 
komt dat zowel de uitvoering als de controlepositie van het parlement ten goede. Een 
brief met gelijke inhoud is ook naar de Eerste Kamer gegaan. 
Op 24 september 2015 spreekt de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst met 
de Minister voor Wonen en Rijksdienst over privatisering, verzelfstandiging en toezicht 
van overheidsdiensten in een AO, waar ook het Rekenkamerrapport op de agenda staat 
(Kamerstuk II 2015/16, 33 822, nr. 7). In het AO wordt geconstateerd dat het drie jaar 
heeft geduurd voordat het rapport van de Eerste Kamer ‘Verbinding verbroken’ werd 
besproken. Er volgt een ideologisch debat over nut en noodzaak van privatisering en 
verzelfstandiging. De heer Segers stelt dat “we meer hulpmiddelen nodig [hebben] om 
[die] indringende vragen te blijven stellen”. In dit overleg wordt ook de wens 
uitgesproken om de werkgroep, die al eerder was opgericht, weer nieuw leven in te 
blazen. 

                                                
17 Kamerstuk II 2013/14, 31 490,  nr.142 en bijlage. 

18 Kamerstuk II 2015/16, 31 490 , nr.187.  
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In die afgelopen periode is geen gebruik gemaakt van verzwaarde procedures zoals 
aanwijzing tot “groot project”, maar de casussen gaven hier waarschijnlijk ook geen 
aanleiding toe. In bijlage 6.4 is een overzicht opgenomen met de wijze van behandeling 
door de beide Kamers van de jaarbrieven over privatisering en verzelfstandigingen 
enerzijds en specifieke verzelfstandigingstrajecten anderzijds. 
Aangezien de meeste privatiseringen waar het besliskader van toepassing was, nog niet 
zijn afgehandeld, is behandeling in de Eerste Kamer minder van toepassing. Bij vier van 
de vijftien verzelfstandigingsprocessen heeft een schriftelijke behandeling 
plaatsgevonden en bij twee plenair (ABN/Amro en Huis voor de Klokkenluiders). 
In de Tweede Kamer is bij alle verzelfstandigingsprocessen schriftelijk overleg geweest 
en bij zes van de vijftien processen mondeling (voornamelijk AO’s). Bij ABN/Amro 
hebben ook rondetafelgesprekken plaatsgevonden. 
 
Conclusie aanbeveling 9 aandacht voor uitvoering beperkt 
De door het kabinet voorgelegde privatiseringen en verzelfstandigingen gaven beide 
Kamers is in de afgelopen jaren geen aanleiding gebruik te maken van verzwaarde 
procedures. De overzichten zoals: de stand van zaken ZBO’s, privatiseringen en 
verzelfstandigingen, en het staatsdeelnemingenbeleid worden in de Eerste Kamer 
schriftelijk en in de Tweede Kamer, naast schriftelijk, ook mondeling in een Algemeen 
Overleg behandeld. Specifieke verzelfstandigingen worden niet allemaal mondeling 
behandeld. In november 2015 vond in de Tweede Kamer de uiteindelijke behandeling 
van het rapport van de commissie Kuiper plaats, wat door verschillende leden als laat 
werd beschouwd. 
 
Aanbeveling 10 Eerste Kamer eerder betrekken 
• De Eerste Kamer dient in een eerder stadium te worden betrokken bij de 

besluitvorming over privatisering of verzelfstandiging die raakt aan het bestuurlijk 
ontwerp van de Staat. De Eerste Kamer vormt het eindstation van de parlementaire 
besluitvorming en kan als Chambre de Réflexion een waardevolle bijdrage leveren 
aan de kwaliteit van de wetgeving en besluitvorming. De Eerste Kamer zelf kan 
hiertoe effectiever gebruik maken van beleids- en wetgevingsdebatten.  

 
Net als de andere aanbevelingen die specifiek betrekking hebben op het functioneren van 
één van de beide Kamers heeft het kabinet ook deze aanbeveling positief gewaardeerd. 
In totaal zijn van de vijftien verzelfstandigings- / privatiseringsprocessen die onderzocht 
zijn er zeven in de eerste fase van het besliskader aanvang aangeboden aan de Eerste 
Kamer. Over het voornemen tot privatisering /verzelfstandiging van de overige zeven is 
de Eerste Kamer niet geïnformeerd. In één geval konden de Kamers tot op heden nog 
niet geïnformeerd worden (zie bijlage 6.5). 
In hoeverre de Tweede en Eerste Kamer sinds het verschijnen van het rapport van de 
commissie-Kuiper effectiever gebruik maken van beleids- en wetgevingsdebatten om de 
kwaliteit van de wetgeving en besluitvorming te verbeteren is in het kader van deze 
rapportage niet onderzocht. 
 
Conclusie aanbeveling 10 De Eerste Kamer wordt niet altijd direct betrokken 
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De toezegging dat ‘het kabinet ook concrete voornemens tot privatisering en 
verzelfstandiging per brief aan zowel de Eerste als de Tweede Kamer zal sturen’ 
(Kamerstuk 2012/13, C nr. I) wordt tot op heden slechts gedeeltelijk nagekomen.  
In hoeverre de 7 niet in de ontwerpfase gemelde voorstellen voor privatisering / 
verzelfstandiging ook raken aan het ‘ontwerp van de staat’ is niet te beoordelen. 
 
Aanbeveling 11: Vaker tijdelijke commissies instellen 
• De Eerste Kamer stelt vaker tijdelijke commissies in met een specifieke taak, gericht 

op het doorlichten van de voorbereiding of uitvoeringspraktijk van wetgeving. In dit 
kader kunnen hoorzittingen en beperkte onderzoeken worden verricht, zoals ook in 
senaten van andere landen staande praktijk is; zie bijvoorbeeld het Verenigd 
Koninkrijk. Ook kunnen dergelijke commissies toetsingskaders ontwikkelen voor 
omvangrijke besluitvormingsprocessen. 

 
Ook deze aanbeveling is positief gewaardeerd door het kabinet. Uiteraard is het aan de 
Eerste Kamer zelf om hier gevolg aan te geven.  
De Eerste Kamer heeft tot op heden geen aanleiding gezien om in geval van de 
aangeboden privatiseringstrajecten een tijdelijke commissies in te stellen.  
De Eerste Kamer bezint zich momenteel in commissieverband op vervolgstappen op de 
aanbevelingen van de commissie Kuiper. Zie daarvoor aanbeveling 5. 
 
Conclusie aanbeveling 11: tot nu toe geen commissie 
De Eerste kamer heeft geen aanleiding gezien om tijdelijke commissie in te stellen. Het is 
nog wel onderwerp van discussie in commissieverband. 
 
Aanbeveling 12: Meer duiding van EU-effecten nodig 
• Over de invloed van EU-regelgeving op besluiten tot privatisering en 

verzelfstandiging zou meer duidelijkheid moeten komen. Er blijft in de praktijk veel 
onduidelijk als het gaat om de vraag hoeveel beslisruimte de Staat heeft bij de 
uitvoering van Europese richtlijnen. Het parlement kan zich op dit punt meer en beter 
(laten) informeren om zelfstandig te kunnen inschatten wat de implicaties van EU-
regelgeving precies zijn. Deze vereiste is ook opgenomen in het besliskader onder 
stap 1. 

 
Het kabinet ziet nadrukkelijk een rol voor zichzelf weggelegd in het beter duiden van de 
EU-effecten voor het parlement en zal erop toezien dat dit tijdig en zo volledig mogelijk 
gebeurt. 
Van de meeste privatiseringen en verzelfstandigingen wordt in het besliskader of in 
begeleidende brieven geen melding gemaakt van een Europese component.19 
Over de financiële instellingen zoals ABN/Amro en Reaal stuurt de minister van Financiën 
aparte brieven naar de Kamer over de voorwaarden die de Europese Commissie zou 

                                                
19 Het betreft: Huis voor de klokkenluiders, Intravacc, Toelatingsinstelling kwaliteitsborging bouw, participatiefonds voor het 

onderwijs, referendumcommissie, Staatsloterij, stichting defensie musea, Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 

(SDKB), Urenco, Stichting vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs. 
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stellen om in te kunnen stemmen met de steunmaatregelen voor ABN AMRO en Fortis 
Bank Nederland (Kamerstuk II 2011/12, 31 789, nr. 41) en de eis van de Europese 
Commissie tot verkoop van Reaal (Kamerstuk II 2013/14, 33 532, nr. 31, 20 december 
2013) naar de Kamer. 
In vijf gevallen wordt Europees of internationaal beleid aangehaald, maar er wordt geen 
uitgebreide toelichting aan gewijd. 20  
 
Conclusie aanbeveling 12: wel vermelding, maar weinig duiding van EU-effecten  
Het kabinet vermeldt in vijf gevallen een Europese component, zonder uitgebreide 
duiding. In geval van de financiële instellingen is wel sprake van een uitgebreide 
toelichting. Het is in het kader van deze notitie niet te beoordelen of dit in meer gevallen 
had moeten gebeuren. Er zou nader onderzoek nodig zijn naar deze dossiers om dit te 
kunnen vaststellen.  
 
Aanbeveling 15: Directe informatie vanuit de uitvoering aan parlement 
• Wanneer de behartiging van publieke taken ook publiek verantwoord wordt, verdient 

het aanbeveling dat directeuren of voorzitters van raden van bestuur van 
verzelfstandigde diensten in het parlement verschijnen en informatie over hun 
organisatie en de prestaties ervan verstrekken. Zij zijn immers 
uitvoeringsverantwoordelijk, de minister is eindverantwoordelijk. Een dergelijke 
verantwoording versterkt het democratisch toezicht en verdraagt zich met de 
ministeriële verantwoordelijkheid. 

 
Kabinetsreactie: deels overgenomen. Het kabinet heeft hier geen bezwaar tegen, mits de 
ministeriele verantwoordelijkheid niet in het geding komt.  
In een aan de Eerste Kamer aangeboden notitie over ministeriële verantwoordelijkheid 
tot ZBO’s van 12 mei 201421 stelt de minister van Wonen en Rijksdienst dat de 
uitnodiging van vertegenwoordigers van ZBO’s via een verzoek daartoe aan de minister / 
staatssecretaris moet verlopen.  
In een schriftelijk overleg daarover in juli 201422 schrijft minister Blok dat medewerkers 
van een ZBO en een bewindspersoon onderscheiden verantwoordelijkheden hebben ten 
aanzien van het ZBO. Daarom vond het kabinet het een goede zaak een verzoek van de 
Kamer(s) te beoordelen in overleg met het ZBO wie welke vragen het beste kan 
beantwoorden. Volgens het kabinet past dit binnen een goede omgang tussen minister, 
staatssecretaris en het ZBO. De minister benadrukt nog dat het ‘niet de bedoeling is op 
enigerlei wijze te tornen aan de zelfstandigheid van het ZBO, noch aan de mogelijkheid 
van de Kamers bestuurders / medewerkers van ZBO’s te horen over taken waarvoor het 
ZBO zelf verantwoordelijk is’. In september 2014 vindt nog een (schriftelijk) 
vervolgoverleg plaats23 waarin door het kabinet wordt aangegeven dat in 2007 de 
‘Leidraad voor toepassing van de aanwijzing inzake externe contacten van 

                                                
20 Het betreft: ANVS, de Centrale commissie dierproeven en Holland casino. 

21 Kamerstuk I 2013/14, C-Q 

22 Kamerstuk I 2013/14, C-T 

23 Kamerstuk I 2014/15, C-U 
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rijksambtenaren bij functionele contacten met de Staten-Generaal’ van overeenkomstige 
toepassing is verklaard op ZBO’s.  
Wanneer het voorgestelde protocol over parlementaire ondervraging van de Tijdelijke 
commissie Evaluatie Wet op de parlementaire enquête (TCEWPE) wordt toegepast, zal 
het mogelijk zijn om, binnen het kader van de WPE, bestuurders van ZBO’s en andere tot 
de staat behorende organen te horen zonder tussenkomst van desbetreffende 
bewindspersoon, (Kamerstuk 2015/16, 34 400, nr. 2, p. 13).  
Een verplichte melding aan de betrokken bewindspersoon, is bij een parlementaire 
ondervraging – zoals bij een reguliere enquête – niet aan de orde. 
Het gaat dan om verschaffen van informatie over de uitoefening van wettelijke of 
anderszins opgedragen taken door hun eigen organisaties. Het afleggen van 
verantwoording kan alleen door de bewindspersoon gebeuren. 
 
Conclusie aanbeveling 15: nog geen direct overleg Kamer en ZBO 
Het kabinet ging onder voorbehoud akkoord dat de Kamer direct met directeuren of 
voorzitters van raden van bestuur van verzelfstandigde diensten in het parlement 
overlegt. Het heeft tot nu toe (1 januari 2016) in deze vorm niet plaatsgevonden, wel 
zijn leden van de directie, bijvoorbeeld bij van Urenco en ABN-Amro verschenen op een 
rondetafelgesprek. De TCEWPE stelt voor om, binnen het kader van de WPE, het mogelijk 
te maken dat bestuurders van ZBO’s informatie verschaffen aan het parlement, zonder 
tussenkomst van de minister. 
 
2.2. Enkele aanvullende verbeterpunten  
Uit het rapport van de POC is ook een verbeterpunt voor het Parlement te halen, dat niet 
(direct) te herleiden is naar de achttien hoofdaanbevelingen.  
De POC constateert dat het uitblijven van wetgeving risico’s voor het borgen van 
publieke belangen bij privatiseringen met zich meebrengt. Het maakt de rol van het 
parlement als medewetgever onduidelijk; de invloed van de Tweede Kamer is variabel. 
Hierdoor is er een verminderde greep op allerlei ontwikkelingen en kan de Tweede Kamer 
alleen maar reageren op incidenten. Het wetgevingsinstrument kan essentieel zijn, maar 
is niet het enige instrument om meer invloed te krijgen. (p.54) 
Bij dit verbeterpunt is specifiek aandacht besteed aan:  
 
Organisatie van het Parlement:  

In de organisatie van het parlement zijn verbeteringen aan te brengen die helpen 
de grotere vraagstukken die zich over meerdere parlementaire termijnen heen 
uitstrekken, in het oog te houden. Hier moeten de parlementaire instrumenten 
creatiever worden benut (p.61) of er moeten nieuwe instrumenten ontwikkeld 
worden die passen in de situatie na verzelfstandiging en privatisering (p.64). 

 
Uitvoering van dit punt: 

Of het parlement in de afgelopen jaren verbeteringen heeft aangebracht in de 
organisatie om grotere vraagstukken in het oog te houden is door het BOR/DIV 
moeilijk te zeggen. Er zijn recentelijk wel instrumenten ontwikkeld om de 
controlerende rol van het parlement te versterken, maar deze komen niet direct 
voort uit het rapport van de POC. Het is bijvoorbeeld makkelijker geworden om 
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wetenschappelijke inzichten te vergaren via wetenschappelijke factsheets, 
ontbijtbijeenkomsten of netwerkverkenningen. Er kunnen opdrachten worden 
uitgezet bij externe bureaus, bijvoorbeeld bij het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) of bij onderzoeksinstellingen. Ook kan advies worden gevraagd 
bij Planbureaus, adviesorganen, toezichthouders en de Algemene Rekenkamer 
om bijvoorbeeld een doorrekening van kosten of beleidseffecten of trends in 
kaart laten brengen. 
Naast de verschillende vormen van parlementair onderzoek, stelt de Tijdelijke 
commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête TCWPE) voor om een 
proef te doen met parlementaire ondervraging. 

 
Systematisch evalueren: 

De Tweede Kamer houdt nadrukkelijk een controlerende rol als zij op vaste 
momenten gevoerd beleid systematisch evalueert en monitort (p.65). 

 
Uitvoering van dit punt: 

De Tweede Kamer doet zelf geen evaluatieonderzoek of monitoring. De Kamer 
wordt echter wel door de regering periodiek geïnformeerd door wetsevaluaties, 
Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) en beleidsdoorlichtingen. Evaluaties 
van ZBO’s moeten volgens het besliskader aan de Kamer worden gestuurd. 

 
Beter totaaloverzicht: 

Het is voor de Kamers moeilijk om een totaaloverzicht te krijgen en behouden 
van verzelfstandigingen en privatiseringen. Generiek beleid zoals de Kaderwet 
ZBO’s en het staatsdeelnemingenbeleid zouden voor afstemming kunnen zorgen, 
maar de debatten hierover zijn schaars en niet gericht op het functioneren van 
het openbaar bestuur als geheel (p.50). 

 
Uitvoering van dit punt: 

Het parlement ontvangt jaarlijks een brief van het kabinet over de stand van 
zaken met betrekking tot de positionering van ZBO’s, met een daarbij gevoegde 
lijst van de kabinetsvoornemens per ZBO en een lijst van voorgenomen 
privatiseringen en verzelfstandigingen. Daarnaast verschijnt het Jaarverslag 
beheer staatsdeelnemingen, waarin de stand van de staatsdeelnemingen wordt 
opgenomen. De Tweede Kamer behandelt deze stukken schriftelijk en mondeling 
in een AO. De Eerste Kamer stelt in incidentele gevallen schriftelijke vragen. 
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 Conclusies en beantwoording onderzoeksvragen 

4.1 Besliskader werkt nog niet volledig in de praktijk 

Voor beantwoording van de eerste onderzoeksvraag’ Is bij de privatiseringsprocessen die 
plaatsvonden na 2013 het voorgestelde besliskader gevolgd?’ zijn in dit onderzoek alle 
privatiserings- en verzelfstandigingsprocessen betrokken, die in de periode 2013-2016 
één van de stappen van het besliskader hebben doorlopen en zijn aangemeld door het 
kabinet. Dit kunnen dus ook processen zijn die vóór 2013 zijn gestart, maar in de periode 
na 2013 zijn voltooid. In totaal is sprake van vijftien verzelfstandigingprocessen.  
Het kabinet heeft na het verschijnen van het rapport ‘Verbinding verbroken’ van de POC 
toegezegd het besliskader bij elke privatisering/verzelfstandiging te gebruiken. Het is 
tevens een verplicht onderdeel geworden van het Integraal Afwegingskader (IAK). 
In volgend overzicht wordt duidelijk in hoeverre het besliskader is gevolgd en wat de 
intentie van het kabinet was: 
 
               Intentie 
praktijk 

Kabinet geeft 
aan het 
besliskader te 
volgen 

Kabinet 
spreekt uit het 
besliskader 
gedeeltelijk te 
volgen 

Kabinet spreekt uit 
het besliskader niet 
te volgen 

Kabinet doet (nog) geen 
uitspraak over het volgen van 
het besliskader 

De van toepassing 
zijnde stappen van 
het besliskader zijn 
gevolgd (1-1-16) 

4 (ANVR, 
Urenco, Holland 
Casino, 
Intravacc) 

   

Het besliskader 
wordt gedeeltelijk 
gevolgd 

 1 (ABN AMRO)   

Het besliskader 
wordt niet gevolgd 

  1 Stichting Defensie 
Musea 

3 (centrale commissie 
dierproeven, 
Dopingautoriteit, Stichting 
AL-terrein),  

Niet te beoordelen 
of het wordt 
gevolgd (bv: te 
vroeg) 

3 Staatsloterij, 
Participatiefonds 
voor het 
onderwijs, 
Vervangingsfond
s voor het 
onderwijs) 

  3 (SDKB, 
Toelatingsorganisatie 
kwaliteitsborging bouw, Huis 
voor de Klokkenluiders) 

 
Van de vijftien privatiseringen/verzelfstandigingen vermeldt het kabinet in acht gevallen 
het besliskader te (zullen) volgen, waarvan er één gedeeltelijk wordt gevolgd. In drie 
gevallen is dit aantoonbaar gebeurd, in drie gevallen is het nog niet te beoordelen of het 
totale kader wordt gevolgd.  
In één geval is het niet gevolgd en het kabinet heeft ook gezegd dit niet te doen.  
Van de zes gevallen waar het kabinet zich niet heeft uitgesproken over het gebruik van 
het besliskader is bij drie afgeronde trajecten geen toepassing van het kader 
aangetroffen. Over drie lopende trajecten is de toepassing van het besliskader ook niet 
aangetroffen, maar dat zou nog kunnen volgen. 
Het antwoord op onderzoeksvraag 1 is: 
In één derde van de vijftien privatiserings/verzelfstandigingstrajecten is het besliskader 
gevolgd, waarvan er één gedeeltelijk. In acht gevallen heeft het kabinet uitgesproken het 
besliskader geheel of gedeeltelijk te volgen. 
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4.2 ‘Work in progress’ bij Parlement 

Onderzoeksvraag 2 is:  
Zijn alle aanbevelingen uit het rapport “Verbinding verbroken”, die gericht zijn op beide 
Kamers der Staten-Generaal, uitgevoerd? 
Het antwoord op deze vraag moet worden verdeeld over de uitvoering van de 
verschillende aanbevelingen. 
 
Staat van het openbaar bestuur nog niet van de grond 
Van een overkoepelend debat over de Staat van het openbaar bestuur is momenteel nog 
geen sprake, maar bij beide Kamers staat het wel op de agenda. In de Eerste Kamer bij 
de uitwerking van het voorstel van het lid Bikker en in de Tweede Kamer over het advies 
van Studiegroep Openbaar Bestuur.  
 
Geen aanleiding voor 'verzwaarde' procedures 
Zowel de Eerste en Tweede Kamer behandelen de door het kabinet toegezonden 
privatiserings- en verzelfstandigingsoverzichten. Dit wijkt echter niet wezenlijk af van de 
reguliere werkwijze in het parlement. De beide Kamers hebben in de aangeboden 
casussen nog geen aanleiding gezien om een ‘verzwaarde’ procedure, zoals aanwijzing 
van een groot project, te volgen. 
 
De Eerste Kamer wordt niet in alle gevallen vroeg geïnformeerd 
De Eerste Kamer is in zeven gevallen van de vijftien onderzochte casussen niet aan het 
begin van het privatiserings- en/of verzelfstandigingstraject door het kabinet 
geïnformeerd. In hoeverre de Eerste Kamer effectiever gebruik maakt van beleids- en 
wetgevingsdebatten is in het kader van deze notitie niet onderzocht. 
 
Wel vermelding, maar weinig duiding van EU-effecten 
Bij zes gevallen van de vijftien trajecten vermeldt het kabinet een Europese component. 
Vijf daarvan bevatten weinig duiding, één traject wordt uitgebreid toegelicht (Financiële 
instellingen). Het is in het kader van deze notitie niet mogelijk om vast te stellen of er bij 
meer trajecten een Europese component is. 
 
Meer overzichtelijke informatie beschikbaar 
Het behandelen van de privatiserings- en verzelfstandigingsoverzichten leiden tot een 
verbetering van de informatiepositie bij medewetgeving. Ook brengt de Rekenkamer 
adviezen uit over de relatie tussen de overheid en verzelfstandigde organisaties. 
 
Geen nieuwe onderzoeken 
Sinds het uitbrengen van het rapport van de POC heeft het parlement geen nieuwe 
onderzoeken gedaan.  
 
Protocol voor het horen van directie of raad van bestuur ZBO 
Hoorzittingen met een directie of voorzitters van raden van bestuur van een ZBO hebben 
niet plaatsgevonden. Er ligt een voorstel, uitgewerkt in een protocol, van de Tijdelijke 
commissie evaluatie Wet op de Parlementaire Enquête (WPE) om bestuurders van ZBO’s 
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en andere tot de staat behorende organen te horen, zonder tussenkomst van de 
minister. 
 
Nieuwe instrumenten 
Het parlement heeft de afgelopen jaren nieuwe instrumenten ontwikkeld. Deze zijn niet 
direct een gevolg van het rapport van de POC. De Tijdelijke commissie evaluatie WPE 
stelt voor om binnen het kader van de WPE te experimenteren met parlementaire 
ondervraging. 
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 Conclusies werkgroep Privatisering en verzelfstandiging 
overheidsdiensten 

De werkgroep onderschrijft de bevindingen van het onderzoek. De uitvoering van de 
privatiseringen en verzelfstandigingen na 2013 is nog niet helemaal voltooid, waardoor 
het nog te vroeg is om over het volgen van het besliskader bij alle trajecten een oordeel 
te vellen. Dat het besliskader een verplicht onderdeel van het Integraal Afwegingskader 
(IAK) is geworden en dat het kabinet het van belang acht het besliskader te volgen, 
stemt de werkgroep echter positief. De werkgroep raadt de Tweede Kamer aan om het 
gebruik van het besliskader bij privatiseringen en verzelfstandigingen nauwgezet te 
blijven volgen. 
 
Bij de aanbevelingen van de POC, die gericht zijn op het parlement en met name de 
Tweede Kamer, constateert de werkgroep dat een overkoepelend debat over de ‘Staat 
van het Openbaar Bestuur’ niet heeft plaatsgevonden. De werkgroep raadt aan dit wel te 
doen en het rapport van de studiegroep Openbaar Bestuur (Van Zwol) over het 
functioneren van het openbaar bestuur in Nederland (Maak verschil, Krachtig inspelen op 
regionaal-economische opgaven) aan te grijpen om een breed debat over openbaar 
bestuur te voeren.24 Het rapport van de werkgroep kan daarbij worden betrokken. 
 
Met het verschijnen van dit rapport acht de werkgroep haar taak voltooid en is per 8 
maart 2016 opgeheven. 
  

                                                
24 Kamerstuk II 2015/16, 31 490, nr. 198 (bijlage). 
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 Bijlagen 

6.1 Bijlage 1 Het besliskader toegepast bij privatiseringen en 
verzelfstandigingen 

In dit onderdeel worden alle vijftien geselecteerde privatiseringstrajecten getoetst op het 
toepassen van het besliskader bij privatiseringen en verzelfstandigingen die (gedeeltelijk) 
hebben plaatsgevonden in de periode 2013-2016.  
 
Privatiseringen 
 
1. Urenco (Financiën) 
 
Verloop proces 
Aanleiding voor de overweging op 23 mei 2013 om de Nederlandse aandelen te 
vervreemden was dat Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hun overheidsaandeel uit 
URENCO willen halen. De besprekingen over de borging van publieke belangen zijn 
echter complex en vergen meer tijd dan initieel gedacht werd. Ondertussen neemt het 
verzet tegen de verkoop van de aandelen toe binnen het parlement. Op 2 juli 2015 deelt 
de minister mee dat het wetsvoorstel gereed is, maar de laatste afstemming met de 
Duitse overheid vindt nog plaats en pas dan kan het kabinet het wetsvoorstel sturen.  
Hiermee zit de privatisering van Urenco nog in de eerste stap van het besliskader. 
 
Parlementaire behandeling 
Over de aankondiging van het kabinet (kamerstuk II 2012/13, 28 165, nr. 161) om 
Urenco te privatiseren is een AO gehouden op 29 mei 2013 en een rondetafelgesprek op 
5 december 2013. De vaste commissie heeft een werkbezoek aan URENCO gebracht. De 
vaste commissie van Financiën vraagt op 12 december 2013 aan de minister wanneer 
een volgende brief komt.25 Op 6 februari 2014 schrijft de minister van Financiën naar de 
vaste commissie Financiën: “De besprekingen over de borging van publieke belangen zijn 
complex en vergen meer tijd dan initieel gedacht werd. Daarom kan ik u op dit moment 
geen tijdspad geven.”26 
In een notaoverleg op 3 februari 2014 (kamerstuk II 2013/14, 28165, nr. 175) groeit de 
kritiek van de kant van de Kamer. Over de stand van zaken verschijnt op 26 maart 2015 
een Lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk II 2014/15, 28165, nr. 182). Het 
onderwerp komt wederom aan de orde in een AO op 2 juli 2015. Op 1 september 2015 
dient het lid Omtzigt een motie in om de aandelen in URENCO niet te verkopen 
(Kamerstuk 28 165, nr. 224).27 
Er is geen apart debat over dit onderwerp gevoerd in de Eerste Kamer. 
 
Conclusie over toepassing besliskader bij Urenco: 

                                                
25 Kamerstuk II 2012/13, 28 165, nr. 162. Van de hoorzitting is geen verslag verschenen. 

26 Kamerstuk II 2013/14, 28 165, nr. 174. 

27 De motie is aangehouden. 
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Het kabinet wil het besliskader volgen, diverse onderdelen van stap 1 zijn ingevuld, maar 
nog niet afgerond. Het is daarom niet mogelijk om een uitspraak te doen of het 
kabinet vanaf stap 2 ook het besliskader volgt.  
 
 
2. Staatsloterij (Financiën)  
 
Verloop proces 
Het kabinet ziet geen toegevoegde waarde voor staatsaandeelhouderschap.28 Tot 2017 
zal worden gebruikt om tot een nadere visie te komen op de toekomst van de loterijen in 
Nederland. Het kabinet zal, indien tot privatisering besloten is, de Kamer langs de lijnen 
van het besliskader, zoals opgesteld door de POC, over het voornemen tot verkoop 
informeren.29 Van de eerste stap van het besliskader zijn tot nu toe (1 januari 2016) 
nauwelijks onderdelen ingevuld. 
Ondertussen speelt ook de fusie tussen staatsloterij en De Lotto, Kamerstuk 34 315. 
Hiermee worden de staatsdeelnemingen uitgebreid. 
 
Parlementaire behandeling  
In de brief van 11 juli 2014 (Kamerstuk II 2013/14, 24 557 nr. 134), kondigt de minister 
van Financiën de herijking loterijwezen aan.  
Het Kamerstuk II 2015/16 34 315, A/nr. 1 over de fusie is op 9 oktober 2015 naar de 
Eerste en Tweede Kamer gestuurd, met o.a. als bijlage een brief van de Algemene 
Rekenkamer. Hierover is een schriftelijk overleg geweest, gedateerd 18 december 2015 
(kamerstuk II 2015/16, 34 315, nr. 3). 
 
Conclusie over toepassing besliskader Staatsloterij 
Het kabinet doet de toezegging om het besliskader te volgen. Er zijn echter nog weinig 
ontwikkelingen op dit dossier, daardoor is het niet mogelijk uitspraken te doen over 
het volgen van het besliskader. 
 
 
3. Holland Casino (Financiën) 
 
Verloop proces 
Privatisering van Holland Casino is onderdeel van de integrale hervorming van het 
Nederlandse kansspelbeleid. In het regeerakkoord van het tweede kabinet Rutte staat 
namelijk dat het kabinet het organiseren van kansspelen niet als overheidstaak ziet. 
Staatssecretaris Teeven schrijft op 11 juli 2014 in zijn beleidsvisie over het 
kansspelbeleid dat het staatsaandeelhouderschap niet (langer) noodzakelijk is om 
publieke belangen te borgen (Kamerstuk II 2013/14, 24 557 / 28 165, nr. 135, met 
bijlage). Deze kunnen ook geborgd worden via een vergunningstelsel waarin meer 
(private) aanbieders naast elkaar opereren. Als bijlage bij die beleidsvisie is een 

                                                
28 Kamerstuk II 2015/16, 28 165, nr. 227, bijlage. 

29 Kamerstuk II 2015/16, 34 315, nr. 1. 
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uitgebreide tijdlijn gevoegd van de gehele besluitvormingsprocedure (incl. privatisering 
van Holland Casino) 
Een eerste stap in de modernisering van het kansspelbeleid is gezet met de indiening van 
een (herzien) wetsvoorstel voor het organiseren van kansspelen op afstand. Het 
wetsvoorstel modernisering casinospelregime is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer, 
al had dat volgens het bij de beleidsvisie gevoegde tijdpad al in het tweede kwartaal van 
2015 moeten gebeuren. Het voorstel ligt inmiddels wel ter consultatie bij de Raad van 
State (Kamerstuk II 2015/16, 24 557, nr. 136). De privatisering zit dus vooralsnog in de 
eerste stap van het besliskader. 
 
Parlementaire behandeling 
Over de beleidsvisie is in de Kamer nog niet gesproken. Een in september 2014 
aangekondigd AO over het kansspelbeleid, waarin de beleidsvisie meegenomen zou 
worden, is tot op heden nog niet gehouden. 
 
Conclusie over toepassing besliskader Holland Casino 
Bij de privatisering van Holland Casino is door het kabinet toegezegd zoveel mogelijk 
rekening te houden met het besliskader. De beleidsvisie uit juli 2014 is opgebouwd 
volgens de stappen zoals die in het besliskader vermeld worden, inclusief een 
gedetailleerd tijdpad. In die visie wordt ook aangegeven dat stappen 2 t/m 5 in het 
verdere traject gevolgd zullen worden. Aangezien deze stappen nog moeten worden 
uitgevoerd is het niet mogelijk uitspraken te doen over het vervolg van het 
besliskader vanaf stap 2. Gezien de invulling van de eerste stap ligt toepassing van het 
kader echter wel voor de hand.  
 
4. Financiële instellingen (ABN/Amro, SNS Reaal, ASR, Propertize, Vivat) 

(Financiën) 
 
Verloop proces 
De privatisering van de financiële instellingen zoals ABN/Amro en SNS is ten opzichte van 
de voornoemde privatiseringen afwijkend. Op het moment dat de verwerving van de 
aandelen door de staat plaatsvond was het al duidelijk dat deze instellingen weer in de 
markt zouden worden geplaatst. 
 
Op 3 oktober 2008 heeft de Staat Fortis/ABN AMRO Nederland genationaliseerd, omdat 
Fortis moeite had om aan kapitaal te komen. De overheid neemt ook de aandelen van 
Fortis Verzekeringen Nederland (het huidige ASR) en Fortis Corporate Insurance over. 
Stap 1 van het besliskader heeft in feite in 2008 al plaatsgevonden: het voornemen tot 
uiteindelijke verkoop van de aandelen van ABN AMRO en ASR, is vrijwel direct na de 
verwerving van de aandelen in 2008 door het kabinet geuit. Er was toen nog geen sprake 
van een besliskader. 
Op 1 april 2010 zijn Fortis Bank Nederland en ABN AMRO Bank samengebracht onder een 
nieuwe vennootschap, ABN AMRO Group N.V. 
Ten tijde van stap 2 (ontwerp) is het besliskader inmiddels door het kabinet 
overgenomen. In de toekomstplannenbrief (kamerstuk 32 013, nr. 36, van 23 augustus 
2013) wordt aangesloten bij dit besliskader. 
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Conform de derde stap in het besliskader legt het kabinet de Kamer in een brief het 
voornemen en ontwerp ter besluitvorming voor. De vraag die centraal staat is of de 
Kamer in beginsel instemt met de voor ABN AMRO en ASR voorgestelde voorbereidingen 
voor een verkoop.(Kamerstuk II 2014/15, 31 789 nr. 64, 22 mei 2015 ). 
Stap 4: 
Op 20 november 2015 zijn de eerste certificaten van aandelen van AMRO GROUP N.V. 
genoteerd op de beurs. Op 27 november 2015 zijn de adviezen van de NLFI aan de 
Kamer gestuurd. 
Op 18 december 2015 is een schriftelijk overleg vastgesteld (Kamerstuk II 2015/16, 
31789, nr. 83) 
Onderdeel van de nationalisatie was ook Propertize B.V., de rechtsopvolger van SNS 
Property Finance. Deze organisatie is sinds de afsplitsing van SNS REAAL op 31 
december 2013 een zelfstandige vastgoedbeheerorganisatie. 
 
Parlementaire behandeling 
De Eerste en Tweede Kamer zijn over de voortgang geïnformeerd door het kabinet. Beide 
Kamers hebben diverse malen over ABN/Amro, SNS Reaal en ASR overlegd, o.a. AO 
32013, nr. 36, (1e Kamer) en debat over beslissing tot privatisering Handelingen II 
2014/15, 99-33, II 2013/14, nr. 37-23 (stemming moties), 36-11 (VAO), en schriftelijk 
overleg (Kamerstuk II 2013/14, 32 013, nr. 40). 
 
Conclusie over toepassing besliskader bij de financiële instellingen: 
Het algemene besliskader voor toekomstige besluiten over privatiseringen en 
verzelfstandigingen is van toepassing op ABN AMRO. De minister van Financiën legt uit 
dat het besliskader niet in zijn geheel gevolg wordt. Conform het besliskader zou de 
organisatie eerst moeten worden ingericht, zodat zij geprivatiseerd of verzelfstandigd kan 
worden. Daarnaast kan het nodig zijn een markt in te richten, waarbij met wet- en 
regelgeving de publieke belangen worden geborgd. ABN AMRO en ASR waren echter 
reeds actief op een volwassen markt, die aan vergaande regulering is onderworpen en 
onafhankelijke toezichthouders heeft. Ondanks dat is voor een groot deel het 
besliskader doorlopen. Stappen 4 en 5 moeten nog worden uitgevoerd. 
 
5. Stichting Participatiefonds voor het onderwijs (OCW) 
 
Verloop proces 
In het regeerakkoord van het tweede kabinet Rutte is afgesproken dat het 
Participatiefonds en het Vervangingsfonds worden gemoderniseerd. In mei 2013 heeft 
het kabinet de conclusies van de commissie De Leeuw (Kamerstuk II 2012/13, 25 268 
nr. 79 met bijlage) overgenomen. Deze commissie adviseerde het kabinet over 
herpositionering van ZBO’s. 
Deze afspraken betekenen volgens het kabinet dat de toekomst van het 
Participatiefonds, waaronder de ZBO-status, tegen het licht moet worden gehouden. 
(Kamerstuk II 2014/15, 30 183 / 31 293 nr. 30). Het Participatiefonds zal worden 
geprivatiseerd. 
Over deze wijziging van dit stelsel wordt overlegd door de sociale partners in het 
onderwijs. Verwachting is dat dit overleg in april 2016 zal zijn afgerond, waarna de 



 

 

 

28 

Kamer zal worden geïnformeerd. De staatssecretaris hoopt dit samen met de plannen 
voor hervorming van het Vervangingsfonds te kunnen doen.  
 
Parlementaire behandeling 
Deze heeft nog niet plaatsgevonden. 
 
Conclusie over toepassing besliskader bij het Participatiefonds voor het 
onderwijs. 
In de brief waarbij de modernisering wordt aangekondigd (Kamerstuk II 2014/15, 30 183 
/ 31 293 nr. 30) geeft de staatssecretaris aan bij de transitie het besliskader te zullen 
volgen. De intentie is uitgesproken, maar het is niet mogelijk uitspraken te doen 
over het volgen van het besliskader omdat het proces nog in gang moet worden gezet. 
 
6. Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs 

(OCW) 
 
Verloop proces 
De afspraken uit het regeerakkoord van het tweede kabinet Rutte over modernisering 
van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds en de conclusies uit het rapport van de 
commissie De Leeuw hebben gevolgen voor het Vervangingsfonds. Eén van de conclusies 
uit het eindrapport van de commissie-De Leeuw is dat er niet langer een grond is voor de 
ZBO-status van het Vervangingsfonds. Inzet van de minister is om per 1 januari 2018 de 
betrokkenheid van de rijksoverheid bij dit fonds te beëindigen. Het vervangingsfonds zal 
worden geprivatiseerd. 
Samen met sociale partners en het bestuur van het Vervangingsfonds wordt de nieuwe 
inrichting van het stelsel nader uitgewerkt. Dit overleg heeft vertraging opgelopen, maar 
het streven van de minister blijft om per 1 januari 2018 de betrokkenheid van de 
rijksoverheid te beëindigen. Daarmee vervalt ook de ZBO-status van dit fonds. De 
staatssecretaris verwacht voor 1 april 2016 uitgewerkte plannen van de partners voor de 
situatie na 2017. (Kamerstuk II 2015/16, 30 183 / 31 293 nr. 31) 
Het valt op dat het vervangingsfonds en het participatiefonds, ZBO’s die worden 
geprivatiseerd, op de Voortgangsrapportage ZBO-implementatietrajecten staan van eind 
februari 2015, maar staan niet in het overzicht voorgenomen privatiseringen en 
verzelfstandigingen per 1 februari 2015. 
 
Parlementaire behandeling 
Deze heeft nog niet plaatsgevonden. 
 
Conclusie over toepassing besliskader bij het Vervangingsfonds en 
Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs 
In de brief waarin de modernisering wordt aangekondigd (Kamerstuk II 2014/15, 30 183 
/ 31 293 nr. 30) geeft de staatssecretaris aan bij de transitie het besliskader te zullen 
volgen. Omdat het proces nog geen voortgang heeft is nog geen uitspraak te doen 
over het volgen van het besliskader. 
 
Nieuwe zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) (zie bijlage 6.3 voor een nadere 
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toelichting) 
 
7. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) (EZ en 

IenM) 
 
Verloop proces 
Aanleiding voor de verzelfstandiging is de aangenomen motie (Kamerstuk 32 645, nr. 
48), van de leden Jan Vos en Leegte van 6 maart 2013, waarin wordt verzocht de taken 
en bevoegdheden op het terrein van nucleaire veiligheid en straling te bundelen in een 
autoriteit nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en ervoor te zorgen dat deze 
autoriteit onafhankelijk is. De minister voegt er aan toe dat de organisatie van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet optimaal aansloten bij de intentie van de 
internationale verdragen en regelgeving van het Euratom en het Internationale 
Atoomenergieagentschap (IAEA). De ANVS zal een ZBO worden. De oprichting daarvan is 
geregeld in een wijziging van de Kernenergiewet (34 219) (9 juni 2015). 
 
Parlementaire behandeling  
De ANVS komt in diverse debatten bij het Kamerstuk kernenergie (32 645) aan de orde. 
In het debat van 6 maart 2013 over Europese kerncentrales (Handelingen II 2012/13, nr. 
58), waar ook de motie is ingediend, heeft de minister een juridische analyse toegezegd 
over de oplossing die Nederland kiest in de verhouding van het Verdrag van het 
Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) inzake nucleaire veiligheid met de op te 
richten ANVS. 
In de brief van 24 januari 2014 (Kamerstuk II 2013/14, 32 645, nr. 58 en B) meldde de 
minister van EZ het parlement dat tot de verzelfstandiging van de ANVS in de 
ministerraad is besloten. Deze brief stond op de agenda van het algemeen overleg vaste 
commissie voor Economische Zaken op 18 februari 2014. In de brief van 20 oktober 
2014 is op verzoek van de Kamer een stand van zaken toegestuurd ( Kamerstuk II 
2014/15, 25 422, nr. 116) 
De laatste stukken van de wijziging van de Kernenergiewet zijn het verslag (Kamerstuk 
II 2015/16, 34 219, nr. 6, van 23 september 2015) en de nota naar aanleiding van het 
verslag, 34 219, nr. 7 van 20 januari 2016. Behandeling van het wetsvoorstel moet nog 
plaatsvinden, waarvan aldus het lid Dijkstra (VVD) hoopt op: “een snelle behandeling van 
het wetsvoorstel daaromtrent” (uit verslag AO op 12 november 2015, 2015–2016, 25 
422, nr. 125).  
De Eerste Kamer is op de hoogte gesteld met de brief van 24 januari 2014 (Kamerstuk II 
2013/14, 32 645, nr. 58 en B) waarin de minister van EZ het parlement meldt dat tot de 
verzelfstandiging van de ANVS in de ministerraad is besloten. 
De Tweede Kamer heeft over de ANVS geen hoorzitting of rondetafelgesprek gevoerd, of 
(verzwaarde) procedures gevolgd. In de Eerste Kamer is geen debat over dit onderwerp 
gevoerd. De behandeling van het wetsvoorstel zal nog plaatsvinden.  
 
Conclusie over toepassing besliskader bij de ANVS 
Het besliskader is gevolgd, met de aantekening dat niet elk detail van het besliskader is 
opgenomen. Belangrijke onderdelen zoals een motivatie, overleg met stakeholders en ex 
ante–effectmeting zitten er wel in. Het kabinet heeft dit in een helder overzicht van de 
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stappen aan de Kamer meegedeeld, of een verwijzing opgenomen in welk Kamerstuk dit 
aan de Kamer is meegedeeld (Kamerstuk 34 219, nr. 3, onderdeel IV). Het tot nu toe 
volgen van het besliskader door het kabinet bij de ANVS kan beschouwd worden als ‘best 
practice”, niet in de laatste plaats door de overzichtelijke wijze waarop de informatie aan 
de Tweede Kamer is meegedeeld. Het wetsvoorstel moet nog door beide Kamers worden 
behandeld. 
 
 
8. Privatisering bouwtoezicht en instellen ZBO Toelatingsorganisatie 

kwaliteitsborging bouw (BZK) 
 
Verloop proces 
Het instellen van een ZBO Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw is direct 
gekoppeld aan de Invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging, waarbij de 
toetsing en het toezicht op naleving van het Bouwbesluit niet langer door de gemeente, 
maar door private kwaliteitsborgers wordt uitgevoerd. (aangekondigd in Kamerstuk II 
2013/14, 32 757, nr. 91). 
De minister zal een toelatingsorganisatie aanwijzen die verantwoordelijk wordt voor de 
toelating van kwaliteitsborgingsinstrumenten en het toezicht op de naleving van door de 
overheid aan de instrumenten gestelde criteria. Bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel 
Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt ook het ZBO opgericht. Op 1 februari 2016 
deelt de minister mee aan de Tweede Kamer (Kamerstuk II 2015/16, 32 757, nr. 119) 
dat hij nog met enkele stakeholders moet overleggen. Dat zal nog een maand duren. 
Afhankelijk van de behandeling van het voorstel in de beide Kamers kan de wet 1 januari 
2017 in werking treden. 
 
Parlementaire behandeling  
Er is in de Tweede Kamer verschillende keren in een AO over het Bouwbesluit overlegd, 
op 27 maart 2014, Kamerstuk II 2013/14, 32757 nr. 97, 9 september 2014, Kamerstuk 
II 2014/15, 28325 nr. 156 en op 23 mei 2013, Kamerstuk II 2012/13, 32 757, nr. 73. 
Een lijst van vragen en antwoorden verscheen onder Kamerstuknummer II 2013/14, 32 
757, nr. 95. Het lid Albert de Vries (PvdA) vraagt aan de Minister voor Wonen en 
Rijksdienst naar de vertraging in de behandeling van het wetsvoorstel kwaliteitsborging 
bouw (2015/16, Aanhangsel 1139).  
 
Conclusie over toepassing besliskader 
Er is tot nu toe (nog) geen gebruik gemaakt van het besliskader. De minister heeft er 
ook geen melding van gemaakt. Het is echter nog in een vroeg stadium, het wetsvoorstel 
kwaliteitsborging bouw moet nog worden ingediend. De instelling van een ZBO staat ook 
nog niet in het meest recente overzicht ZBO-implementatietrajecten van februari 2015. 
 
9. Omvorming Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) tot 

ZBO (VenJ) 
 
Verloop proces 
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Over de omvorming van de Stichting tot ZBO is weinig informatie te vinden. Uit de 
laatste voortgangsrapportage ZBO implementatietrajecten van februari 2015 (Kamerstuk 
II 2015/16, 25 268, nr. 113) blijkt dat er een voorstel is opgesteld, afgestemd tussen 
VWS en VenJ en dat in 2015 de omvorming van stichting naar een publiekrechtelijk ZBO 
zonder eigen rechtspersoonlijkheid 2015 gerealiseerd wordt. Er zijn echter geen 
aanwijzingen dat dit gebeurd is. 
 
Conclusie over toepassing besliskader SDKB 
Er zijn geen gegevens bekend of het besliskader gevolgd wordt en of de omvorming 
tot ZBO heeft plaatsgevonden. Vanaf 6 november 2013 is de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen van toepassing op de Stichting. 30 
 
10. Centrale Commissie Dierproeven CCD (EZ) 
 
Verloop proces 
De omvorming van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) tot zelfstandig 
bestuursorgaan vloeit voort uit de verplichting in artikel 38, 4e lid van EU-richtlijn 
2010/63/EU. Bij de implementatie van die richtlijn in juli 2013 heeft het kabinet besloten 
de CCD vorm te geven als ZBO (Kamerstuk II 2012/13, 33 692, nr. 3). Argumenten zijn 
o.m. dat de beoordeling van projecten waarbij dierproeven noodzakelijk zijn, voorwerp 
wordt van primair op politieke overtuigingen gebaseerde debatten, wanneer deze 
beoordeling bij een van de uitvoerende diensten van het ministerie van EZ wordt 
ondergebracht.  
 
Parlementaire behandeling 
Bij de behandeling van de wijziging van de Wet op de Dierproeven in november 2013 ligt 
de nadruk bij bespreking van de ZBO-status van de CCD op de benoeming van de 
voorzitter en de leden, en op het toezicht op de ZBO. Een aangenomen amendement van 
de leden Ouwehand en Van Dekken (Kamerstuk II 2013/14, 33 692 nr. 44) maakt dat 
besluiten van de CCD niet door de minister geschrapt kunnen worden (artikel 22 
Kaderwet ZBO). 
In de Eerste Kamer wordt het wetsvoorstel zonder beraadslaging en zonder stemming op 
25 november 2014 aangenomen.  
In de brief van de staatssecretaris (Kamerstuk II 2013/14, 32 336, nr. 36) wordt melding 
gemaakt van het installeren van de CCD als ZBO. Het CCD is opgenomen in het ZBO-
register. 
 
Conclusie over toepassing besliskader bij CCD 
In de memorie van toelichting op de wijziging van de Wet op de dierproeven wordt niet 
gerefereerd aan toepassing van het besliskader. In de parlementaire behandeling is het 
besliskader niet aan de orde gekomen. In de Eerste Kamer is het voorstel schriftelijk 
behandeld, maar het is niet plenair besproken. Geconcludeerd kan worden dat het 
besliskader geen rol heeft gespeeld bij het besluit de CCD te verzelfstandigen. 

                                                
30 In het zbo-register staat de SDKB genoteerd als stichting. 
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11. Dopingautoriteit (VWS) 
 
Verloop proces 
De aanleiding voor het wetsvoorstel bestaat uit een standpunt van de Groep 
gegevensbescherming artikel 29, (de Groep), een adviesgroep die is ingesteld bij richtlijn 
95/46/EG, beter bekend als de Europese privacyrichtlijn. 
In december 2014 heeft minister Schippers haar plannen over de wetgeving rond doping 
geschetst (Kamerstuk II 2014/15, 30 234 nr. 117). Daarin meldt zij dat bepalingen uit de 
Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing zijn. Naast toestemming van de 
betrokkene kan de grondslag ook bestaan uit het feit dat de gegevensverwerking 
“noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het 
desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens 
worden verstrekt” (artikel 8, onderdeel e, van de Wbp). Deze alternatieve grondslag 
wordt in het wetsvoorstel uitgewerkt door te voorzien in de oprichting van de 
Dopingautoriteit als een publiekrechtelijk ZBO. Op grond van de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen kan worden besloten tot de instelling van een ZBO indien er behoefte is 
aan een onafhankelijke oordeelsvorming op grond van specifieke deskundigheid (artikel 
3, eerste lid, onderdeel a). 
Hoewel het de bedoeling was het voorstel zo spoedig mogelijk in procedure te brengen 
ligt het op dit moment nog bij de Raad van State. Wanneer het aangeboden zal worden is 
nog niet bekend; in een wetgevingsoverleg uit november 2015 (Kamerstuk II 2015/16, 
34 300 XVI nr. 152) geeft de minister aan dat dit naar verwachting in het voorjaar van 
2016 zal zijn. 
 
Parlementaire behandeling 
In het wetgevingsoverleg van 23 november 2015 over de begroting 2016 van VWS wordt 
herhaaldelijk gevraagd waar het wetsvoorstel over doping blijft. 
 
Conclusie over toepassing besliskader bij de Dopingautoriteit 
In de voorbereiding op het wetsvoorstel wordt nergens gerefereerd aan het 
besliskader. Of het toegepast wordt in het wetsvoorstel is niet bekend, maar de intentie 
om het te gebruiken is niet uitgesproken door het kabinet. 
 
12. Huis voor de Klokkenluiders (BZK) 
 
Verloop proces 
Het Huis voor de Klokkenluiders ontstaat op via een initiatiefwetsvoorstel van de leden 
Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand en Klein. In het oorspronkelijke voorstel 
(Kamerstuk II 2011/12, 33 258 nrs. 1-3) is voorgesteld het Huis onder te brengen bij de 
Nationale Ombudsman. De Eerste Kamer uitte bij de behandeling van het wetsvoorstel 
haar bezwaren. Daarop hebben de leden een novelle ingediend met toelichting 
(Kamerstuk II 2014/15, 34 105 nr. 3), waarbij ingegaan wordt op bezwaren van de 
Eerste Kamer. In de novelle wordt voorgesteld het Huis als ZBO in te richten, waarop de 
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kaderwet van toepassing is. Een aantal bepalingen gelden echter niet voor het Huis. Deze 
uitzonderingen worden in het wetsvoorstel benoemd. 
 
Parlementaire behandeling 
In de Eerste Kamer is bij de behandeling door diverse fracties gepleit voor ‘ophanging’ 
aan een bestaand ZBO. De novelle, waarin het Huis de status van ZBO krijgt, wordt in 
een wetgevingsoverleg omarmd (Kamerstuk II 2014/15, 34 105 nr. 21).  
 
Conclusie over toepassing besliskader bij het Huis voor Klokkenluiders 
De keuze voor vormgeving van het Huis voor de Klokkenluiders als ZBO is op aandringen 
van de Eerste Kamer gebeurd. Uit de toelichting en de parlementaire behandeling wordt 
echter niet duidelijk of hier het besliskader is gevolgd. Mogelijk, dat bij het instellen van 
het ZBO dit wel wordt gebruikt. Op dit moment is er echter geen uitspraak te doen over 
de toepassing van het besliskader. 
 
 
Stichtingen 
 
13. Stichting defensie musea (Defensie) 
 
Verloop proces 
Op 10 juli 2006 (Kamerstuk II 2005/06, 30 300-X, nr. 127) is de Eerste en Tweede 
Kamer geïnformeerd over het voornemen de defensiemusea in een stichting onder te 
brengen en van de plannen voor de bouw van een nieuw defensiemuseum in 
Soesterberg. 
Na een rapportage aan de Tweede Kamer over de voortgang over de voortgang van het 
project herinrichting museaal bestel (Kamerstuk II 2013 30 300-X, nr. 84.) is op 12 
februari 2014 het voornemen tot oprichting van een stichting naar de beide Kamers 
gestuurd. (Kamerstuk II 2013/14, 33 864, nr. A/1). 
De stichting was per 1 november 2014 gereed om van start te gaan 
 
Parlementaire behandeling 
Beide Kamers hebben de stukken over de stichting ontvangen een schriftelijk overleg 
gevoerd (Eerste Kamer) en een lijst van vragen en antwoorden opgesteld (tweede 
Kamer). Er heeft geen mondeling overleg plaatsgevonden. 
 
Conclusie over toepassing besliskader bij de Stichting defensie musea 
Voor het oprichten van deze stichting is het besliskader niet gebruikt, maar het daarvoor 
ontwikkelde Beleidskader voor betrokkenheid van de Rijksoverheid bij de oprichting van 
stichtingen.31 

                                                
31 Dit kader geldt voor gevallen waarin sprake is van nieuw op te richten stichtingen. Dit kader heeft betrekking op de 

oprichtingsrelatie tussen de Rijksoverheid en de privaatrechtelijke rechtspersoon “stichting”. Het stichtingenkader heeft 

geen betrekking op het oprichten van ZBO’s of RWT’s. Hiervoor moet een ander proces worden doorlopen.  
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In antwoord op vragen van de Eerste Kamer in een schriftelijk overleg (Kamerstuk I 
2013/14, 33 864, nr. B) van 24 april 2014 waarom de regering niet het Besliskader heeft 
gebruikt, antwoordt de minister dat het proces van de herinrichting Museaal Bestel 
Defensie reeds in 2006 in gang is gezet, ruim voordat het Besliskader vorm kreeg. In de 
brief van 10 juli 2006 (Kamerstuk II 2005/06, 30 300 X, nr. 127) heeft haar 
ambtsvoorganger toegelicht waaruit de herinrichting zou bestaan. Op dat moment is 
aangekondigd dat de defensiemusea zouden worden verzelfstandigd en dat zij in een 
gezamenlijke stichting zouden worden ondergebracht. De minister onderschrijft het 
belang van het Besliskader. Zij is echter van mening dat het alsnog doorlopen van dit 
kader niet tot een andere uitkomst zal leiden. 
 
14. Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting AL-terrein) (VWS) 
 
Verloop proces 
De minister informeert op 6 maart 2013 beide Kamers over het voornemen (Kamerstuk I 
en II 2012/13, 33 567, nr. A/1 ) voor de oprichting van de Stichting Antonie van 
Leeuwenhoek-terrein (Stichting AL-terrein).  
 
Parlementaire behandeling 
Voor dit voornemen geldt de voorhangprocedure. De Tweede Kamer heeft vragen gesteld 
(Kamerstuk II 2015/16, 33 567, nr. 6). Dit komt op de agenda van een AO. Verderop in 
het dossier op 3 juli 2015 een lijst van vragen verschenen van de Tweede Kamer over de 
ontwikkeling van het Sproncklaboratorium. 
 
Conclusie over toepassing besliskader bij de Stichting AL-terrein 
Voor de oprichting van de stichting is het besliskader niet gebruikt. Het was ten tijde 
van de oprichting ook nog te vroeg. 
 
15. Institute for translational Vaccinology (Intravacc) (VWS) 
 
Verloop proces 
Op 1 januari 2011 zijn de taken van het Nederlands Vaccin Instituut opgesplitst. De 
productietaken zijn ondergebracht bij Bilthoven Biologicals, de overige taken zijn naar 
het RIVM gegaan. Vanwege het toenemend besef dat de combinatie van verschillende 
vaccintaken in één organisatieonderdeel van de Staat het risico geeft dat er een beeld 
ontstaat van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling, is in 2012 besloten 
de taken van het RIVM verder op te splitsen. De taken op het gebied van Onderzoek en 
Ontwikkeling zijn daarom, per 1 januari 2013, verdeeld over het RIVM en Intravacc. De 
publieke adviserende taken zijn ondergebracht bij het RIVM. Het ontwikkelen van nieuwe 
en verbeterde vaccins en alternatieve toedieningsvormen, het translationeel onderzoek 
en de technology transfer zijn bij Intravacc ondergebracht. 
In juli 2013 maakte minister Schippers bekend het Instituut voor Translationele 
Vaccinologie (Intravacc) uiterlijk 1 januari 2015 te willen privatiseren of verzelfstandigen. 
Daarbij geeft zij aan dat in een publiek-private samenwerking de kansen op een 
succesvolle toekomst aanzienlijk verbeteren ten opzichte van een louter publieke, 
staatsgefinancierde instelling. (Kamerstuk II 2012/13, 33 567 nr. 2). Eind juni 2015 
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maakt de minister de verdere plannen bekend, waarbij zij gedetailleerd ingaat op de 
overwegingen om Intravacc te verzelfstandigen (Kamerstuk II 2014/15, 33 567 nr. 4). 
Tevens geeft zij daarbij aan het besliskader als uitgangspunt te nemen bij de verdere 
besluitvorming. Streven is dan om in 2015 het proces van verzelfstandiging te doorlopen, 
maar dat zorgvuldigheid boven snelheid moet gaan.  
 
Parlementaire behandeling 
De vaste commissie voor VWS stelt in oktober 2015 schriftelijke vragen over o.a. borging 
van publieke belangen bij verzelfstandiging van Intravacc (Kamerstuk II 2015/16, 33 
567, nr. 6). De minister verwijst voor de beantwoording daarvan naar de brief van 30 
juni (33 567 nr. 4). 
 
Conclusie over toepassing besliskader bij Intravacc 
De minister gaat in haar aankondiging uitgebreid in op de overwegingen om Intravacc te 
verzelfstandigen. Daarbij geeft zij aan het besliskader te zullen volgen in het 
verdere traject. Of dat ook volledig gebeurt is op dit moment nog niet vast te stellen.  
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6.2 Bijlage 2 Besliskader, onderdeel van het rapport van de POC 

Opzet en indeling 
Doel van dit besliskader is verbetering van de (toekomstige) besluitvorming over 
privatisering en verzelfstandiging tot stand te brengen. Daarom is het kader geënt op het 
ideaaltypische verloop van een besluitvormingstraject. In de praktijk verloopt 
besluitvorming zelden zo stapsgewijs en doelgericht; vaak worden tussenbesluiten 
genomen, zijn er feedbackmomenten, doen zich crises of incidenten voor of tussentijdse 
koersveranderingen, bijvoorbeeld door politieke wisselingen, en komen er nieuwe of 
andere beleidsdoelen naast of in plaats van de oorspronkelijke doelstellingen. Dit 
beleidskader kan gebruikt worden als houvast in dergelijke dynamische processen.  
Dit besliskader onderscheidt vijf fasen of stappen: het voornemen tot privatisering of 
verzelfstandiging, het ontwerp van het besluit, het nemen van het besluit, het uitvoeren 
van het besluit en de opvolging daarvan na afloop. Per stap worden aandachtspunten of 
opties genoemd waaraan aandacht besteed zou moeten worden door degenen die het 
besluit ontwikkelen, moeten beoordelen of nemen. Hierbij wordt steeds een onderscheid 
aangebracht tussen meer inhoudelijke aandachtspunten en procesmatige richtlijnen. Het 
kader beschrijft niet alleen welke activiteiten zouden moeten plaatsvinden, maar ook wie 
dat zou moeten doen.  
 
Gebruiksaanwijzing 
Doel van het kader is vooral om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Het is 
dus geen beslisboom die tot een “ideale” beslissing over de meeste geschikte vorm van 
verzelfstandiging of privatisering in een bepaalde situatie leidt. Het kader biedt een 
overzicht met aandachtspunten en richtlijnen voor besluiten over privatisering en 
verzelfstandiging en, procesmatig, voor de besluitvorming. Per fase van de beleid- en 
besluitvorming dient het kader als steun voor de (ambtelijke) voorbereiding van 
beleidsteksten en wetsvoorstellen, terwijl het parlement het kader kan gebruiken om 
beleids- en wetsvoorstellen te toetsen.  
Het besliskader is vooral geschreven voor de rijksoverheid, maar kan – na enige 
aanpassingen – ook door andere overheden worden gebruikt.  
 
Stap 1: voornemen 
In deze eerste fase van de besluitvorming bestaat een voornemen tot privatisering of 
verzelfstandiging. Dit voornemen kan ontstaan door eerdere beleidsafspraken, vanuit 
politieke wensen of vanuit de betrokken organisatie en/of de beleidssector. Ook kunnen 
er juridische aanleidingen zijn, bijvoorbeeld Europese wetgeving, of financieel-
economische redenen.  
Essentieel is dat de belangrijkste partijen reeds in een vroeg stadium over het 
voornemen worden geïnformeerd. Dit zal meestal gebeuren door de regering, dat wil 
zeggen in elk geval door de vakminister en/of ministers die zijn belast met generiek 
beleid (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – BZK – en de minister 
van Financiën), indien relevant.  
Zowel het parlement als de betrokken organisatie, stakeholders uit de beleidssector en/of 
de samenleving als geheel moeten van het voornemen op de hoogte zijn of worden 
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gesteld, zodat deze zich hierover kunnen uitspreken en zich bewust zijn van hun eigen 
rol in de komende besluitvorming.  
Inhoudelijke aandachtspunten: 

1. Bij het melden van een voornemen dient duidelijk te worden gemaakt wat de 
aanleiding voor privatisering of verzelfstandiging is. Voor welk (beleids)probleem 
is privatisering of verzelfstandiging kennelijk de oplossing en waarom?  

2. Ook moet worden aangegeven welke alternatieven er in plaats van privatisering 
of verzelfstandiging zijn of, met een afweging van bijbehorende voor- en 
nadelen, welke verschillende vormen van verzelfstandiging en privatisering 
mogelijk zijn. In bijlage 1 van het hoofdrapport van de POC zijn alle varianten 
genoemd.  

3. Afhankelijk van het aantal alternatieven kan in dit stadium ook al een ex ante-
effectmeting (waaronder een maatschappelijke impacttoets) worden uitgevoerd. 
Een dergelijke toets moet in elk geval gedaan worden vóór het besluit wordt 
genomen (stap 3).  

4. Verder dient verduidelijkt te worden hoe het voornemen tot privatisering of 
verzelfstandiging past bij het generieke beleid op dit gebied. Is het voornemen 
bijvoorbeeld al eerder geïnitieerd of besproken? Bij welk generiek beleid 
(bijvoorbeeld Kaderwet ZBO of staatsdeelnemingenbeleid) zal aansluiting worden 
gezocht?  

5. De rol en opvatting van de betrokken organisatie en relevante stakeholders moet 
worden onderzocht en vermeld.  

6. Indien sprake is van relevant EU-beleid dient dit te worden uitgelegd. Om welk 
beleid gaat het? Wat houdt dit beleid in? En hoeveel soevereine ruimte is er voor 
de Nederlandse overheid binnen dit EU-beleid? Indien nodig, kan deskundigen 
om advies worden gevraagd.  

7. Bij het beschrijven van het voornemen dient ook aandacht te worden besteed 
aan de publieke belangen die in het geding (kunnen) zijn. Bepaald moet worden 
welke belangen relevant zijn, wat de mogelijke gevolgen van privatisering of 
verzelfstandiging zullen zijn (positief en negatief) en welke mogelijkheden er zijn 
om na privatisering of verzelfstandiging de publieke belangen goed te borgen. Bij 
het bepalen van publieke belangen dient verder gekeken te worden dan alleen 
naar consumentbelangen; ook maatschappelijke belangen moeten in kaart 
worden gebracht.  

8. Indien ook de invoering van een vorm van marktwerking wordt beoogd, dient te 
worden nagegaan of dit ook daadwerkelijk mogelijk is en welke (extra) 
beleidsmaatregelen nodig zullen (kunnen) zijn om marktregulering te bereiken. 
Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het instellen van onafhankelijk 
toezicht en een regeling voor klachtrecht.  

9. Het parlement moet zich bij de start van een privatiserings- of 
verzelfstandigingstraject een duidelijk beeld kunnen vormen van wat en op welk 
moment met de voorgenomen privatisering of verzelfstandiging wordt beoogd. 
Van het verloop van de te volgen besluitvormingsprocedure moet een tijdslijn 
worden geschetst.  

Procesmatige richtlijnen: 
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10. In de meeste gevallen zal de regering het voornemen melden aan het parlement 
en andere betrokkenen. Het verdient aanbeveling dat in elk geval één minister 
tot woordvoerder voor dit onderwerp wordt aangewezen. Dit zal meestal de 
vakminister zijn, maar kan ook een minister zijn die verantwoordelijk is voor 
generiek privatiserings- of verzelfstandigingsbeleid.  

11. Inspraak of betrokkenheid van de beleidssector, van burgers en 
maatschappelijke groeperingen kan bijvoorbeeld worden geregeld door het 
houden van (door de regering of het parlement te organiseren) hoorzittingen of 
door het aanvragen van adviezen aan relevante adviesorganen.  

12. De betrokkenheid van de organisatie(s) in kwestie kan worden geregeld door 
deze bijvoorbeeld lid te maken van het projectteam dat de beleidsvoorstellen of 
de wetgeving zal voorbereiden en ontwerpen.  

13. Het verdient aanbeveling om in dit stadium ook de Eerste Kamer over het 
voornemen te informeren. De Eerste Kamer kan in dat geval tijdig wijzen op 
belangrijke aspecten ten aanzien van de kwaliteit van de wetgeving, zodat hier in 
een later stadium geen onduidelijkheid meer over kan bestaan.  

14. Er moet een tijdslijn of planning komen van het gehele besluitvormingstraject 
(stap 1 tot en met 5) zodat alle betrokkenen weten wat ze wanneer zullen 
moeten doen. Uiteraard kunnen onverwachte gebeurtenissen optreden, maar een 
dergelijke tijdslijn kan door alle betrokkenen als houvast worden gebruikt. In de 
tijdslijn kunnen ook belangrijke beslismomenten worden gemarkeerd.  

15. Indien meerdere ministeries bij het voornemen zijn betrokken, moeten zij 
afspraken maken over de onderlinge rol- en taakverdeling. Dit heeft ook 
betrekking op de afstemming tussen een specifiek voornemen en het generieke 
beleid op het gebied van privatisering en verzelfstandiging.  

16. De bespreking van het voornemen mondt uit in een principebesluit van het 
parlement om wel of niet met de plannen door te gaan.  

 
Stap 2: ontwerp 
De bespreking van het voornemen tot privatisering of verzelfstandiging met alle 
betrokken partijen mondt uit in een principebesluit om wel of niet met de plannen door te 
gaan. In deze fase wordt ervan uitgegaan dat voor de voorgenomen privatisering of 
verzelfstandiging voldoende parlementaire steun bestaat.  
Ook zal duidelijkheid bestaan over welke variant de meeste steun zal krijgen. Deze kan 
nu dus nader worden uitgewerkt door een projectteam waarin ambtenaren (van het 
vakministerie en/of ministeries die zijn belast met generiek beleid) samenwerken met 
medewerkers van de betrokken organisaties.  
Door de organisatie in een vroeg stadium bij het ontwerp te betrekken, kunnen 
praktische problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en zal er ook meer draagvlak zijn 
(bijvoorbeeld onder het personeel) voor de aanstaande verandering.  
Het voorstel voor besluitvorming kan verschillende vormen aannemen: beleidsnota, 
contract of concessie, wetgeving of lagere regelgeving.  
Inhoudelijke aandachtspunten: 

1. Het ontwerp beschrijft welke specifieke vorm van privatisering of 
verzelfstandiging zal worden ingevoerd en waarom voor die vorm wordt gekozen. 
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Elke vorm heeft voor- en nadelen. In het ontwerp zal moeten worden ingegaan 
op manieren die eventuele nadelen kunnen bestrijden dan wel compenseren.  

2. Het ontwerp beschrijft welke verwachtingen (motieven, doelen, beoogde 
effecten) ten aanzien van de voorgestelde privatisering of verzelfstandiging 
bestaan. Deze verwachtingen dienen bij voorkeur in meetbare termen te worden 
geëxpliciteerd, zodat later bij een evaluatie kan worden nagegaan of ze zijn 
gerealiseerd.  

3. Indien in de eerste fase geen uitgebreide toets van verwachte of beoogde 
effecten is gedaan, moet dat nu gebeuren. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt 
van bestaande instrumenten zoals riskmanagement, de markteffecttoets (MET), 
de door de SER voorgestelde effectanalyse (zie hoofdstuk 7 van het SER-rapport 
Overheid én markt: het resultaat telt!»), bestaande kosten-
batenanalysetechnieken of impact/effectrapportages, of uitvoerbaarheids- en 
haalbaarheidstoetsen zoals die op EU-niveau worden gebruikt. Indien een vorm 
van marktwerking wordt beoogd dient een marktverkenning te worden 
uitgevoerd.  

4. Er dient een nulmeting te worden uitgevoerd bij de betrokken organisatie om, 
zowel in termen van beleidsmatige prestaties (effectiviteit) als beheersmatige 
prestaties (efficiëntie), de uitgangspositie te kunnen bepalen. Dit onderzoek kan 
door de organisatie zelf worden gedaan, door het vakministerie, door de 
Algemene Rekenkamer of door een onafhankelijke partij (consultant, 
accountant).  

5. Er moet een onderzoek worden gedaan naar de kosten van de voorgenomen 
privatisering of verzelfstandiging. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan 
de kosten van een sociaal plan indien van toepassing, reorganisatiekosten, 
eventuele juridische kosten, transactiekosten, enz. Verzelfstandiging en 
privatisering kunnen ook tot nieuwe kosten leiden, bijvoorbeeld door een 
veranderd belastingregime en door de kosten van (onafhankelijk) toezicht. Ook 
deze kosten dienen te worden verkend.  

6. In de eerste fase zijn relevante publieke belangen reeds geïdentificeerd. Nu dient 
het ontwerp te beschrijven welke maatregelen zullen worden genomen ter 
borging van die belangen. Hiervoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar, 
zoals wetgeving (inclusief lagere regelgeving, contracten en concessies), toezicht, 
tariefbepalingen, concurrentie (bonus-malus, prestatiebeloning) en zelfregulering 
(governance codes). Opnieuw wordt benadrukt dat publieke belangen breder zijn 
dan individuele klantbelangen van burgers; er moet ook oog zijn voor andere 
rollen van de burger en voor maatschappelijke effecten.  

7. Het ontwerp dient ook aandacht te besteden aan de mogelijkheden voor sturing, 
toezicht en verantwoording na privatisering of verzelfstandiging. Hierbij moet 
bijvoorbeeld worden ingegaan op de reikwijdte van de ministeriële 
verantwoordelijkheid, de sturing door het parlement, de interne governance van 
de betrokken organisatie, het houden van toezicht, de keuze van 
verantwoordingsvormen en -momenten inclusief mogelijkheden voor horizontale 
verantwoording, enz. De invulling van deze elementen hangt uiteraard af van de 
voorgestelde vorm van privatisering of verzelfstandiging. Zo zal bij het oprichten 
van een staatsdeelneming (NV) aandacht moeten worden besteed aan de rol van 
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de aandeelhouder en de samenwerking tussen het ministerie van Financiën en 
het vakministerie, terwijl bij het instellen van een ZBO over de toepassing van de 
Kaderwet ZBO moet worden besloten.  

8. In het voorstel, bijvoorbeeld een instellingswet, moet altijd een evaluatiebepaling 
(een zogenoemde horizonbepaling) worden opgenomen. Deze bepaalt dat na een 
vaste periode de verzelfstandiging of privatisering zal worden geëvalueerd. Zo 
moeten alle ZBO’s elke vijf jaar worden geëvalueerd (zie Kaderwet ZBO). In deze 
evaluatie moet ook worden bezien of een wijziging in de juridische status van de 
organisatie nodig is.  

9. In het voorstel moet ook altijd een exit-optie worden opgenomen, dat wil zeggen 
dat de overheid het recht heeft om een verzelfstandiging of privatisering te 
veranderen of zelfs ongedaan te maken.  

Procesmatige richtlijnen: 
10. Het ontwerp wordt gemaakt door een projectteam van ambtenaren van het 

vakministerie dat, indien relevant, afstemming zoekt met de vakminister en/of 
ministers die zijn belast met generiek beleid en de betrokken organisatie. Indien 
bepaalde kennis ontbreekt, dient deze te worden aangezocht.  

11. Het ontwerp dient te worden onderzocht of getoetst op interne kwaliteit of 
samenhang. Bij een wetsvoorstel gebeurt dit bijvoorbeeld door de Raad van 
State. Maar er zijn ook andere instrumenten zoals het Integraal afwegingskader 
beleid en wetgeving (IAK) dat handvatten geeft voor het beoordelen en 
verantwoorden van de kwaliteit van beleid en wetgeving, bijvoorbeeld over de 
vormgeving van toezicht, sanctiemogelijkheden, administratieve lasten, het 
inzichtelijk maken van effecten en de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van 
voorgestelde besluiten.  

12. Afhankelijk van het type beleidsvoorstel (wetgeving, contract of anderszins) kan 
de besluitvormingsprocedure worden ingericht. Indien nodig kan de eerder 
voorgestelde tijdsplanning hieraan worden aangepast.  

13. De ex ante-evaluatie of nulmeting kan door de organisatie zelf worden gedaan, 
door het vakministerie, door de Algemene Rekenkamer, of een onafhankelijke 
partij (consultant, accountant).  

14. Desgewenst kan het parlement, ter voorbereiding op het ontwerp en de 
besluitvorming, zelf onderzoek (laten) doen of adviezen inwinnen. Deze 
informatie kan dan gebruikt worden in de volgende stap in de 
besluitvormingsprocedure.  

15. Bij de betrokken organisatie zal, in anticipatie op het voorgenomen besluit, een 
aanvang gemaakt moeten worden met de voorbereiding van de verandering. Dit 
houdt onder andere in dat een verandertraject moet worden uitgestippeld, een 
businessplan moet worden opgesteld en financiële waarderingen (van de 
organisatie, reserves, sociaal plan, en dergelijke) moeten worden uitgevoerd. Na 
stap 3 (besluit) kan uitvoering aan de veranderplannen worden gegeven.  

 
Stap 3: besluit 
In deze fase wordt over het ontwerp een besluit genomen. Wetsvoorstellen worden 
ingediend en behandeld in het parlement. Bij indiening in de Tweede Kamer is het 
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raadzaam de Eerste Kamer alvast over het ontwerp te informeren. Andere ontwerpen 
(lagere regelgeving, contracten) kennen een andere besluitvormingsroute.  
De duur van het besluitvormingstraject kan sterk variëren. Ook kunnen tussentijdse 
wijzigingen in het ontwerp worden aangebracht, in reactie op moties of amendementen 
in het parlement, maar ook als gevolg van veranderende inzichten of omstandigheden 
(economisch of anderszins).  
Belangrijk is om in dat geval de interne consistentie en samenhang van het ontwerp goed 
te bewaken en indien nodig ontwerpstappen over te doen, bijvoorbeeld het toetsen of het 
inwinnen van advies over bepaalde onderdelen. Zo kan de regering of de Eerste Kamer 
om voorlichting van de Raad van State vragen als er in de Tweede Kamer veel 
amendementen op een wetsvoorstel zijn aangebracht. In deze fase zijn vooral 
procesmatige richtlijnen te geven.  
Procesmatige richtlijnen: 

1. Het ontwerp wordt (door de regering) voorgelegd aan besluitvormende gremia; 
welke dit precies zijn, is afhankelijk van het type beleidsvoorstel.  

2. Bij het ontwerp zullen ook de uitslagen van de genoemde toetsen (impact, 
effecten, kwaliteit, handhaafbaarheid, etc.) moeten worden verstrekt, evenals 
eventuele adviezen die in de eerste en tweede fase zijn ingewonnen. Al deze 
informatie moet zoveel mogelijk transparant (openbaar) beschikbaar zijn. Dit 
geldt ook voor informatie van andere partijen, zoals de betrokken organisatie, 
onderzoeken van bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer, verslagen van 
hoorzittingen, enz.  

3. Indien het ontwerp uit meerdere onderdelen bestaat, bijvoorbeeld uit meerdere 
wetten en/of andere vormen van regelgeving, is het belangrijk dat wordt 
uitgelegd hoe de onderdelen met elkaar samenhangen en dat deze tijdens de 
besluitvormingsprocedure ook in samenhang worden besproken.  

4. Het parlement toetst het ontwerp op wenselijkheid, interne samenhang, 
doelbereiking, juridische kwaliteit, uitvoerbaarheid, mogelijke risico’s, borging 
van publieke belangen, adequaatheid van toezicht en sturing, enz. Alle 
onderwerpen die in dit besliskader zijn beschreven zijn onderdeel van deze 
toetsing.  

 
Stap 4: uitvoering 
Nadat een besluit tot privatisering of verzelfstandiging is genomen, kan dit besluit 
worden uitgevoerd. In de praktijk zullen meerdere partijen uitvoering aan het besluit 
geven; het vakministerie, het voor generieke beleid verantwoordelijke ministerie, de 
betrokken organisatie, sectororganisaties en stakeholders.  
Het verdient echter aanbeveling dat de verantwoordelijkheid voor die uitvoering bij één 
persoon of instantie wordt belegd, bijvoorbeeld bij de secretaris-generaal van het 
vakministerie. Deze zal regelmatig moeten rapporteren – ofwel verantwoording afleggen 
– over de voortgang van de privatisering of verzelfstandiging aan de minister, die op zijn 
beurt verantwoording aflegt aan het parlement.  
Het ontwerp bevat alle aanwijzingen voor zaken die nu uitgevoerd moeten worden. De 
verantwoordelijke persoon/instantie kan dus op basis van het ontwerp een plan maken 
waarin alle taken, activiteiten en tijdslimieten worden benoemd en aan betrokken actoren 
worden toegewezen.  
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Inhoudelijke aandachtspunten: 
1. Het moet duidelijk zijn wie in de nieuwe situatie waarvoor verantwoordelijk is. Dit 

moet, bijvoorbeeld in een toezichtsvisie of in een protocol, worden vastgelegd. 
Hierdoor wordt ook duidelijk waarvoor de minister nog wel verantwoordelijk kan 
worden gehouden en waarvoor niet. Voor onderwerpen waarvoor de ministeriële 
verantwoordelijkheid niet meer geldt moet duidelijk (en openbaar) worden 
gemaakt wie dan wel aansprakelijk is.  

2. De aansturingsrelaties moeten worden toebedeeld en ingevuld. Dit betekent dat 
het vakministerie moet bepalen wie of welke directies de opdrachtgever- en 
eigenaarrollen gaan vervullen. Hiervoor bestaan verschillende 
organisatiemodellen. Zo zijn er geïntegreerde modellen waarbij een speciale 
interface of accountmanager alle contacten kanaliseert. Of er wordt gekozen voor 
een gespreide interface waarbij een directie (bijvoorbeeld beleid) de 
opdrachtgever wordt en een andere directie (bijvoorbeeld financiën) de 
«eigenaar». In het geval van een staatsdeelneming zal bovendien afstemming 
moeten worden gezocht met het ministerie van Financiën dat de 
aandeelhoudersrol vervult. Afspraken ten aanzien van de sturing kunnen worden 
vastgelegd in managementcontracten, informatieprotocollen of andere 
documenten.  

3. De afgesproken mechanismen voor het borgen van publieke belangen moeten in 
werking worden gebracht. Dit kan betekenen dat aanvullende regelgeving moet 
worden ontwikkeld, een toezichthouder moet worden aangesteld of 
zelfregulerende mechanismen ontworpen en ingevoerd moeten worden (zie 
hieronder over governance code).  

4. Er moet een duidelijke regeling worden opgesteld voor het klachtrecht van 
burgers en andere klanten van de geprivatiseerde of verzelfstandigde 
organisatie. Ter verduidelijking: burgers moeten in eerste instantie bij de 
organisatie zelf hun klachten kunnen deponeren. Maar het is belangrijk dat 
burgers in de overgangssituatie weten waar ze aan toe zijn en waar ze met hun 
klachten terecht kunnen, ook na afhandeling hiervan door een geprivatiseerde of 
verzelfstandigde organisatie. Indien gewenst kan worden samengewerkt met 
organisaties die consumentenbelangen vertegenwoordigen en/of een ombudsman 
bij het opstellen van regelingen en/of het geven van voorlichting. Alle 
klachtenregelingen moeten, bijvoorbeeld via de website, door de 
uitvoeringsorganisatie openbaar worden gemaakt.  

5. De geprivatiseerde of verzelfstandigde organisatie moet vorm krijgen, te 
beginnen met het benoemen van de leden van de raad van bestuur (directie) en 
de raad van toezicht of advies – afhankelijk van wat er in het ontwerp hierover is 
opgenomen. Raden van bestuur, commissarissen, toezicht en advies moeten 
conform geldende governance codes worden ingesteld en ingericht.  

6. Daarnaast moet het beheer van de organisatie vorm krijgen, bijvoorbeeld op het 
gebied van de boekhouding, ICT, kostprijzen, personeelsbeleid, bekostiging, 
huisvesting, etc. De betrokken organisatie heeft al vanaf de ontwerpfase 
voorbereidingen getroffen voor dit verandertraject en heeft hier een plan voor 
gemaakt dat nu in werking kan treden.  
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7. In het geval van verzelfstandiging moeten afspraken worden gemaakt over het 
onder welke voorwaarden mogen ondernemen van niet-wettelijke of commerciële 
activiteiten.  

8. Indien sprake is van de introductie van marktwerking moet worden gereguleerd 
dat toetreding en concurrentie mogelijk zijn en dat geen misbruik van 
monopolieposities kan worden gemaakt.  

9. Waar wenselijk en mogelijk moeten voorzieningen voor horizontale 
verantwoording worden getroffen. Hierbij kan gedacht worden aan het instellen 
van klantenraden of -panels of het meedoen aan initiatieven zoals het Handvest 
Publiek Verantwoorden, vrijwillige benchmarks, visitaties etc.  

Procesmatige richtlijnen: 
10. Er moet één persoon of instantie worden aangewezen die verantwoordelijk is 

voor de uitvoering van het besluit. In de praktijk zullen onder zijn leiding 
meerdere partijen bij de werkzaamheden zijn betrokken: ambtenaren van het 
vakministerie en eventueel de ministeries die zijn belast met generiek beleid, de 
betrokken organisatie, sectororganisaties en stakeholders en anderen.  

11. Indien kennis en competenties binnen het ministerie om de sturingsrelaties met 
de geprivatiseerde of verzelfstandigde organisatie adequaat te kunnen invullen 
niet (meer) aanwezig zijn, dient hier in te worden geïnvesteerd, bijvoorbeeld 
door training, selectie en werving, of het inhuren van deskundigen.  

12. Er moet een goede monitoring van het verloop van het veranderingsproces 
plaatsvinden, waardoor de eerstverantwoordelijke in staat is regelmatig aan de 
minister te rapporteren over de voortgang van het proces en de minister in staat 
is aan het parlement verantwoording af te leggen. Dit kan gebeuren aan de hand 
van de tijdsmomenten die zijn opgenomen in de eerder opgestelde tijdsplanning.  

13. Het parlement moet vanaf dit moment de minister niet ter verantwoording 
roepen voor zaken waar de minister niet (meer) over gaat.  

14. Alle afspraken over sturing, verantwoording, toezicht, klachtenregelingen een 
dergelijke moeten aan alle betrokken worden gecommuniceerd en openbaar 
worden gemaakt.  

15. Bij de betrokken organisatie kan een proces- of projectmanager worden 
aangetrokken om het veranderingsproces te begeleiden en/of te overzien.  

 
Stap 5: opvolging 
Na voltooiing van de privatisering of verzelfstandiging volgt een periode waarin dient te 
worden gemonitord of de verwachtingen ten aanzien van de beslissing ook daadwerkelijk 
worden gerealiseerd en of alle partijen zich aan de gemaakte afspraken houden. Dit zal 
door alle partijen moeten gebeuren: het vakministerie, eventueel het ministerie 
verantwoordelijk voor generiek beleid, de betrokken organisatie(s), het parlement, de 
Algemene Rekenkamer, klachteninstanties, onafhankelijke toezichthouders, enz.  
Het verdient aanbeveling om regelmatig, bijvoorbeeld eens in de vier of vijf jaar, een 
officiële evaluatie uit te voeren waarin ook de vraag aan de orde komt of de beslissing 
om te privatiseren of verzelfstandigen nog steeds de beste is, of dat het besluit hiertoe 
aan herijking toe is (met meerdere opties: verder gaan op ingeslagen weg, andere vorm 
met meer/minder vrijheidsgraden, terugdraaien). Deze evaluaties zullen ook door de 
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beslissende partijen c.q. het parlement moeten worden besproken. De momenten waarop 
dit moet gebeuren zijn vastgelegd in het oorspronkelijke tijdsplan.  
Inhoudelijke aandachtspunten: 

1. Evaluatie van de privatisering of verzelfstandiging dient plaats te vinden aan de 
hand van de eerder opgestelde verwachtingen (effecten, doelen) die met de 
privatisering of verzelfstandiging werden beoogd. Tussentijdse gebeurtenissen 
kunnen invloed hebben op de uitkomsten; hier moet ook oog voor zijn bij de 
beoordelaars. Zo kunnen er bijvoorbeeld nieuwe taken bij zijn gekomen of 
organisatorische veranderingen zijn doorgevoerd (fusie, reorganisatie). Ook 
kunnen maatschappelijke, technologische, politieke of economische 
ontwikkelingen van invloed zijn geweest op het functioneren van de betrokken 
organisatie.  

2. In de evaluaties moet aandacht worden besteed aan de borging van publieke 
belangen, inclusief de vraag of sprake is van een wijziging in de relevantie van 
belangen en/of er nieuwe belangen zijn bijgekomen. Indien dit laatste het geval 
is, kan het ter borging van deze nieuwe belangen nodig zijn aanvullende 
maatregelen voor te stellen.  

3. De evaluatie moet aandacht besteden aan de vraag of de privatisering of 
verzelfstandiging gehandhaafd moet blijven of dat voor andere opties zou moeten 
worden gekozen, bijvoorbeeld voor een andere vorm van verzelfstandiging (met 
meer of minder vrijheidsgraden) of voor het terugdraaien van het besluit.  

4. Een aantal taakaspecten moeten onderwerp van evaluatie zijn: uitvoering van 
bestaande taken, het verkrijgen van nieuwe taken, eventuele commerciële taken, 
enz. De evaluatie kan ook informatie opleveren die tot een herziening van het 
takenpakket leidt.  

5. Ten slotte dienen de sturingsrelaties tussen ministeries en 
uitvoeringsorganisaties onderwerp van evaluatie te zijn. Indien de uitkomsten 
van de evaluatie hiertoe aanleiding geven, zullen deze relaties moeten worden 
aangepast. Dit geldt ook voor het toezicht en de verantwoording; wordt er naar 
de mening van betrokken partijen voldoende verantwoording afgelegd, is 
duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en functioneert het toezicht naar 
behoren? Deze vragen hebben niet alleen betrekking op het functioneren van de 
uitvoeringsorganisatie, maar ook op dat van toezichthouders, ministeries en het 
parlement.  

Procesmatige richtlijnen: 
6. Evaluaties kunnen door tal van organisaties worden uitgevoerd: ministeries, 

uitvoeringsorganisaties, toezichthouders, klachteninstanties, de Algemene 
Rekenkamer, sectororganisaties en door middel van visitaties en andere 
horizontale verantwoordingsinstrumenten.  

7. De minister legt, als eindverantwoordelijke, verantwoording af aan het 
parlement. Dit betekent echter niet dat het parlement niet ook rechtstreeks 
informatie kan vragen aan de betrokken organisatie en/of de toezichthouder en 
klachteninstanties.  

8. Evaluatierapporten dienen, als individueel rapport of in combinatie met andere 
evaluaties of beleidsonderwerpen die relevant zijn voor de betrokken organisatie 
en haar taak, altijd in het parlement te worden besproken.  
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9. Indien evaluaties aanleiding geven tot heroverweging van het besluit tot 
privatisering of verzelfstandiging, of andere aspecten van de sturingsrelaties en 
taakvervulling, moeten hiervoor nieuwe beleidsvoorstellen worden ontwikkeld.  
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6.3 Bijlage 3 Wat is een ZBO 

De Kaderwet definieert een ZBO als ‘een bestuursorgaan van de centrale overheid dat bij 
de wet, krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur of krachtens de wet bij 
ministeriële regeling met openbaar gezag is bekleed, en dat niet hiërarchisch 
ondergeschikt is aan een minister’.32 
 
Er zijn verschillende soorten ZBO’s: 
ZBO’s met eigen rechtspersoonlijkheid en ZBO’s die onderdeel zijn van de Staat;  
ZBO’s met een publiekrechtelijke en ZBO’s met een privaatrechtelijke 
rechtspersoonlijkheid;  
ZBO’s die alleen publieke taken uitvoeren en zogenaamde deeltijd-ZBO’s, die naast 
publieke ook private taken uitvoeren;  
ZBO’s die openbaar gezag uitoefenen en ZBO’s die geen openbaar gezag uitoefenen;  
ZBO’s met en zonder een Raad van Toezicht;  
ZBO’s die volledig voldoen aan de voorschriften van de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen (hierna te noemen: Kaderwet ZBO’s, ook wel kortweg Kaderwet) en 
ZBO’s die niet onder de Kaderwet vallen of die een wettelijk geregelde uitzondering 
kennen voor een of meer artikelen uit de Kaderwet.  
  

                                                
32 Kamerstuk 2013/14, 25268 nr. 79, bijlage: Leeuw, J. de. Onderzoek naar de herpositionering van zbo’s,  
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6.4 Bijlage 4: Behandeling van privatiseringen en verzelfstandigingen in Eerste 
en Tweede Kamer 

Kamerstuk Eerste Kamer Tweede Kamer 
 schriftelijk debat Schriftelijk debat 
Jaarbrief over 
privatiseringen en 
verzelfstandigingen per 1 
febr, 2014 (Kamerstuk C, V) 

- - n.v.t. n.v.t. 

Jaarbrief privatiseringen en 
verzelfstandiging peildatum 
November 2012, I C-G en 
Bijlage 

- - n.v.t. n.v.t. 

Brief en onderzoek ABD 
naar de herpositionering van 
ZBO’s (22/1/14) II 25 268, 
nr. 79 (1e Kamer: nr. C, M) 

- - - - 

Beeld Zelfstandige 
bestuursorganen (16 mei 
2014) II 25 268, nr. 83 

n.v.t. n.v.t. X X (AO) 

Jaarbrief 2015: Zelfstandige 
bestuursorganen II 25 268, 
nr. 113 (22 mei 2015) 
bijlage ZBO’s. In de eerste 
Kamer: C, AB 

X - - X (AO) 

Jaarbrief 2015 25 268, nr. 
113 (22 mei 2015) bijlage 
privatiseringen en 
verzelfstandigingen. In de 
eerste Kamer C, AB. 

X - - X (AO) 

Jaaroverzicht 
staatsdeelnemingen 2012, II 
28165, nr. 169 

n.v.t. n.v.t. X X (NO) 

II Jaaroverzicht 
staatsdeelnemingen 2013, II 
18165, nr. 180 

n.v.t. n.v.t. X X (AO) 

II Jaaroverzicht 
staatsdeelnemingen 2014, II 
28 165, nr. 227 

n.v.t. n.v.t. X X (AO) 

Specifieke verzelfstandigingen 
1. Urenco n.v.t. n.v.t. X X (2xAO, 

NO, moties, 
rtg) 

2. Staatsloterij n.v.t. n.v.t. X - 
3. Holland Casino n.v.t. n.v.t. X - 
4. ABN AMRO Group N.V., 

etc. 
X X X X 

5. Stichting 
participatiefonds voor 
het onderwijs 

n.v.t. n.v.t. X - 

6. Stichting 
Vervangingsfonds en 
Bedrijfsgezondheidszorg 
voor het Onderwijs 

n.v.t. n.v.t. X - 

7. Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en 
Stralingsbescherming 
(ANVS) 

- - X X (2xAO, 
plenair) 
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8. Toelatingsorganisatie 
kwaliteitsborging bouw 

n.v.t. n.v.t. X X (3xAO) 

9. Stichting 
Donorgegevens 
Kunstmatige 
Bevruchting (SDKB) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

10. Centrale Commissie 
Dierproeven 

X - X X (plenair) 

11. Dopingautoriteit - - X - 
12. Huis voor de 

Klokkenluiders 
X X X X 

13. Stichting defensie 
musea 

X - X - 

14. Stichting AL-terrein - - X volgt 
15. Intravacc - - X - 

 
n.v.t.: wanneer een kamerstuk niet aan de betreffende Kamer is aangeboden, kan het 
ook niet worden behandeld.  
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6.5 Bijlage 5: Overzicht aanbieding voornemen tot 
privatisering/verzelfstandiging aan de Eerste Kamer 

 
 
Nr. onderwerp Voornemen aangeboden 

aan Eerste Kamer? 
1 Urenco nee 
2 Staatsloterij nee 
3 Holland Casino nee 
4 ABN/Amro ja 
5  Stichting Participatiefonds voor het onderwijs nee 
6 Stichting Vervangingsfonds en 

Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs 
nee 

7 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming (ANVS) 

ja 

8 Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw nee 
9 Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting 

(SDKB) 
nee 

10 Centrale commissie dierproeven Ja 
11 Dopingautoriteit Nog n.v.t. 
12 Huis voor de Klokkenluiders ja 
13 Stichting Defensie musea ja 
14 Stichting AL-terrein ja 
15 Intravacc Ja 
 
 
 


