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Aandachts punten bij de organisatie van op afstand geplaatste publieke taken
Geachte mevrouw Broekers,
De organis atie van publieke taken is voortdurend in beweging. Ook op dit m om ent
heeft het k abinet een aantal verzelfstandigingen en privatiseringen in
voorbereiding. Tegelijkertijd w ordt de positionering van bestaande zelfstandige
bestuurs organen (zbo's ) heroverw ogen. Ook het beleid voor de govemance
(s turing, verantwoording en toezicht) van organisaties op afstand van het Rijk
staat niet s til en is altijd aan verandering onderhevig.
De Tw eede Kam er is voornemens om op 24 septem ber 2015 een algemeen overleg
te voeren met de m inis ter voor W onen en Rijksdienst en de minister van
Economisc he Zak en over privatisering, verzelfstandiging en toezicht van
overheidsdiensten. W ij sturen de Tw eede Kamer vandaag een brief m et enkele
aandachts punten die zij mee kan nemen in dat overleg. Om dat uw Kam er ook
betrokk en is bij besluitvorming over privatisering en verzelfstandiging — en omdat
de kabinetsreactie op uw rapport Verbinding verbroken? op de agenda van het
overleg s taat - brengen wij deze punten ook graag bij u onder de aandacht.
Het betreft:
1.

Het is essentieel dat bij de organisatie van publieke taken duidelijk is in welke
mate de overheid aan het roer wil staan. Als onduidelijk is waar de minister
(nog) over gaat, is ook onduidelijk waarop de controle van het parlem ent is
gericht en hoe het parlem ent invloed kan uitoefenen. Bovendien kan het de
uitvoering van publieke taken belem meren.

2.

Het is belangrijk dat de m inister alle inform atie krijgt die hij nodig heeft om bij
te s turen en dat tevens de informatiepositie van het parlem ent is gewaarborgd.
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Daarom moeten de inrichting van verantw oording, toezicht en controle, en de
gek ozen sturing en bekostiging op elkaar aansluiten.
Deze uitgangs punten zijn niet alleen relevant als handvatten bij de besluitvorm ing
in individuele gevallen, m aar zijn naar ons idee evaluerend ook belangrijk in het
bredere debat over de uitvoering van publieke taken op afstand van het Rijk.
Aan de hand van enk ele voorbeelden gaan we hier nader op in. Het gaat om zaken
die ons de afgelopen periode zijn opgevallen bij de beoordeling van
(w ets )voorstellen die aan ons zijn voorgelegd in het kader van artikelen 34 en 96
van de Com ptabiliteitsw et 2001 (zie bijlage).
Deze brief s luit aan bij de brief die w e op 20 m aart 2014 naar uw Kam er hebben
gestuurd, met de bijlage Bestuur op afstand; vier factsheets over de organisatie
van publieke dienstverlening door instellingen op afstand van het Rijk.1

1.

Duide lijkh eid o v er g ewens te ma te v a n ov e rheid sbemo eieni s is
essentieel

Het laten uitvoeren van publieke taken door organisaties buiten het Rijk heeft
gevolgen voor de sturingsm ogelijkheden van de m inister en de positie van het
parlem ent. De taak uitvoering ligt im mers niet (langer) bij een m inisterie (of
agents chap), m aar bij een autonom e instelling op afstand van de rijksoverheid.
Dit betekent dat een zorgvuldige afw eging m oet worden gemaakt over de gew enste
verhouding van de m inis ter ten opzichte van de organisatie op afstand. Die
verhouding k rijgt onder andere vorm in de sturingsmogelijkheden van de minister
en de bek ostiging.
In somm ige gevallen zal de gewenste mate van overheidsbemoeienis weinig tot
geen dis cuss ie opleveren. Zo past na de keuze voor een volledige privatisering denk aan de verkoop van het Nederlands Vaccin Instituut in 2012 - geen
overheidss turing m eer. In de praktijk valt de keuze echter niet vaak op volledige
privatisering. De m eeste voorstellen die wij in de afgelopen jaren hebben
beoordeeld betroffen de oprichting van nieuw e organisaties voor het uitvoeren van
(w ettelijke) tak en, of het onderbrengen van nieuw e taken bij reeds bestaande
organisaties. 2 In veel gevallen was ook sprake van een financiële relatie m et het

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 31490, nr. 1.42.
2 Zie de bijlage voor een overzicht van de voorstellen waarover in de periode 2011-heden overleg is gevoerd.
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Rijk . Bij de uitvoering van een publieke taak en besteding van publieke m iddelen
door organisaties op afstand, zal er altijd enige vorm van overheidsbemoeienis
(m oeten) zijn.
W elke afs tand tot het Rijk ook wordt gekozen, het is van belang dat zowel de
manier w aarop de s turingsrelatie w ordt ingevuld als de wijze van bekostiging
daarop aansluit, zodat geen verwarring kan ontstaan over de vraag w aar de
rijk s overheid (nog) over gaat.

Duide lijkhe id o ver mate van ove rhe ids b em o eie nis :
sturing srelatie e n be kos tiging sluiten aan o p af stand to t he t R ijk

Afstand tot
het Rijk

ssiz?

-2t s t -

Sturing en
bekostiging

? W I .%
m ei S m e l e s

In de praktijk loopt dat s oms anders. W e illustreren dat aan de hand van twee
voorbeelden.

Wetsvoorstel Tijdelijke wet deelfonds sociaal dom ein
De keuze voor de dec entralisaties in het sociale dom ein bracht met zich mee dat
besluitvorm ing en verantw oording over de inzet van middelen op het niveau van de
gemeenten zou plaats vinden. Het oorm erken van geld in het Gem eentefonds zoals w erd voorgesteld in het inmiddels ingetrokken wetsvoorstel Tijdelijke w et
deelfonds sociaal dom ein - stond op gespannen voet m et het uitgangspunt van de
dec entralis aties , namelijk beleids- en bestedingsvrijheid voor gemeenten.3 Hierdoor
was onduidelijk of nu wel of niet een volledige decentralisatie werd beoogd.

Nationale Politie
In het w etsvoors tel voor de Politiew et 2012 zagen we een constructie die op tw ee
gedac hten lijk t te hinken. Enerzijds is ervoor gekozen de Nationale Politie vorm te
geven als een zelfs tandige organisatie op afstand van de rijksoverheid m et eigen
rec htspersoonlijkheid, anderzijds krijgt de minister van Veiligheid en Justitie
vergaande bevoegdheden om rechtstreeks te sturen op het beheer en de
taak uitvoering van de politie, als w are het toch een eigen dienstonderdeel van het
minis terie. W e hebben erop gew ezen dat het w etsvoorstel daardoor onduidelijkheid

Bijlage bij Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33935, nr. 6.
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gaf over de s tatus van de begroting en verantw oording van de politie: in hoeverre
vielen die w el of niet onder het budgetrecht van de Staten-Generaal? Kan er
analoog aan de ministeriële bevoegdheden geam endeerd warden?

In bovenstaande voorbeelden zijn geen consistente keuzes gemaakt: de
voorgestelde invulling van de sturingsrelatie of de w ijze van bekostiging sluit niet
aan bij de gekozen afstand tot het Rijk. Dit roept de vraag op waar de minister nu
eigenlijk (nog) over gaat.

Sturingsrelatie of bekostiging sluit niet aan op afstand tot het Rijk:
waar gaat de minister (nog) over?

Afstand tot
het Rijk
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Sturing en
bekostiging

Als de verantwoordelijk heden diffuus zijn kan dat belemm erend werken in de
uitvoering, doordat voor organisaties onduidelijk is w elke handelingsruimte ze
hebben. Ook raak t het de positie van het parlem ent: het is op die manier nam elijk
onduidelijk w aarop de c ontrole van het parlem ent is gericht, welke informatie het
daartoe nodig heeft en w aar het parlem ent (nog) invloed op kan uitoefenen.
2.

Moge lijk e le emte n in de mocr atis che cont rol e en v er antw oord ing

De controlepos itie van het parlement is niet alleen in het geding als de
sturings relatie niet aansluit bij de afstand tot het Rijk, m aar ook als toezicht,
verantw oording en c ontrole niet goed aansluiten bij de gekozen sturing en
bek os tiging.
In de m eeste voorstellen die w ij de afgelopen periode hebben beoordeeld, is ervoor
gekozen de uitvoering van wettelijke taken of de besteding van publiek geld te
laten lopen via instellingen op afstand van het Rijk. De zelfstandige instelling moge
dan in de eerste plaats zelf verantw oordelijk zijn voor een goede taakuitvoering en
besteding van het publieke geld, de dem ocratische verantwoording hierover loopt
altijd via de minister. De minister m oet dus toezicht houden op de rechtmatige en

• Bijlage bij Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 30880, nr. 11; bijlage bij Tweede Kamer, vergaderjaar
2012-201 3, 33368 , nr. 5.
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doelm atige bes teding van het publieke geld en op de uitvoering van w ettelijke
taken. Als vooraf de randvoorw aarden hiervoor niet zijn geregeld, bestaat het
risico dat eventuele problemen in de uitvoering niet tijdig aan het licht kom en of
dat de m inister niet k an bijsturen. Ook kan het budgetrecht van het parlem ent
worden aangetas t. Kortom: door in het besluitvorm ingstraject alert te zijn op deze
as pec ten, wordt voork om en dat het parlem ent in zijn controlerende rol w ordt
belemmerd.

Mind e r toe zic ht e n verantwoo rd ing dan p ast bij s turing sre latie en be kos tig ing :

is informatiepositie minister en Kamer voldoende gewaarborgd?

Sturing en
bekostiging

\SI??

~$ 5

Toezicht en
verantwoording
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Idealiter zijn de inform atiepositie en interventiem ogelijkheden van de minister

afges temd op de w ijze van sturing en bekostiging. Dit blijkt niet altijd het geval.
W e illus treren dat aan de hand van enkele voorbeelden.

Toezicht m oet som s verder gaan dan besteding subsidie
Bij het wetsvoorstel W et subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende
activiteiten 2013 (W et SLOA 2013) zagen w e dat de Stichting CITO en Stichting
Leerplanontwikk eling w ettelijke taken kregen, m aar dat het toezicht van de
minister vooral gericht was op de subsidierelatie. Als de keuze is gem aakt om
taak uitvoering w ettelijk te regelen, kan het toezicht zich niet beperken tot alleen
de besteding van de subsidie. De minister moet in dat geval ook kunnen nagaan of
de w ettelijk e taak goed w ordt uitgevoerd en bevoegdheden hebben om te
interveniëren als hij in die taakuitoefening tekortkomingen signaleert. 5

Bijlage bij Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 33 558, nr. 3.
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Beschikbaarheid betrouwbare verantwoordingsinformatie moet goed geregeld zijn
Om goed toezicht te k unnen houden, moet de minister in de eerste plaats
besc hikk en over betrouwbare verantw oordingsinform atie. Het is daarom belangrijk
van tevoren te regelen w elke informatie de minister van een organisatie op afstand
behoort te krijgen en hoe hij zeker stelt dat deze informatie betrouw baar is. Als de
minister onvoldoende zic ht heeft hoe publieke taken w orden uitgevoerd en w at er
met het publiek e geld gebeurt, kan hij nam elijk ook niet w eten of hij m oet
bijs turen en kan hij het parlement niet adequaat informeren.
Een voorbeeld: om m eer zekerheid te krijgen over de rechtmatigheid van de inning
en besteding van publieke m iddelen bevat de jaarrekening van de organisatie op
afstand idealiter een rechtm atigheidsverklaring van een accountant. Bij
vers chillende voors tellen - waaronder de oprichting van de Stichting Nationaal
Energiebes paarfonds en de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor - hebben we
gewezen op het ontbreken van toereikende vereisten op dit punt. 6

Nieuwe organisatie- en bekostigingsvormen vragen bijzondere aandacht
Bij nieuw e organis atie- en bekostigingsvorm en voor de uitvoering van publieke
taken is extra alertheid geboden. Doordat de bestaande (wettelijke) kaders vaak
niet op die nieuwe vormen zijn toegesneden, kunnen toezicht, verantw oording en
controle - onbedoeld en ongemerkt - in het gedrang komen. Voorbeelden hiervan
zijn bek os tiging 'in natura' en uitbesteding van publieke taken via contractrelaties.
Bekostiging 'in natura' zagen w e in de voorstellen voor de oprichting van Stichting
W etensc happelijk Onderwijs en Onderzoek Nederlandse Defensieacademie en de
nieuwe positionering van de Politieacadem ie.' Financiering van publieke taken via
contrac ten zagen we bij het w etsvoorstel tot w ijziging van de W et forensische zorg
(ink oop van forens isc he zorg door het Rijk bij tbs-instellingen) en de
dec entralis aties in het sociale dom ein.'

Zow el bek os tiging 'in natura' als de uitbesteding van publieke taken via
c o nt r a c t r e la t i e s i s ni e t v o o r z i e n i n d e C o m p t a b i li t e i t s we t 2 0 0 1 . H i e r d o o r ka n

onduidelijkheid ontstaan over de informatiebevoegdheden van de minister. Dit
geldt ook voor de c ontrolebevoegdheden van de Algemene Rekenkam er bij de

6

Bi jlage bi j Tweed e Kamer , ver gade r jaar 2013- 2014, 33779, n r . 1; Bi jlage b i j Eer st e/ Tweede Kamer ,

ver gad er jaar 2012- 2013, 33 62 6, n r . A / 1 .
' Bi jl age b i j Ee r ste/ Tweed e Kam er , ver gad er jaa r 201 0- 201 1, 32 775, nr . k1; b i jlag e bi j Twee de Ka mer ,
ver g ader jaar 20 14- 2 015, 34 129, nr . 3.
Bi jlage b i j Tweede Kamer , ver gader ja ar 2010- 2 011, 3239 8, nr . 8; bi jlage bi j Tweed e Kamer , ver gader j aar 20122013, 33 684, nr . 7; bi jlage bi j Tw eede Kamer , ver ga der jaar 2013- 2014 , 33 891, nr . 41.
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betreffende organisaties . Als de Algemene Rekenkam er geen onderzoek ter plaatse
kan doen, kan zij ook het parlem ent niet ondersteunen door onafhankelijk
onderzoek.

Bestaande kaders voor toezicht en verantwoording niet altijd gebruikt
In de afgelopen jaren is een aantal uniform e kaders voor verantw oording en
toezicht voor instellingen op afstand tot stand gekom en, zoals de Kaderwet zbo's
en de kaders voor financ ieel beheer en financieel toezicht. 9 Het doel van deze
kaders is om m eer overzicht en eenduidigheid aan te brengen in het veld van
instellingen op afstand en in de vorm geving van de toezicht- en
verantwoordings relaties tussen ministers en instellingen.
Of dit doel in de praktijk ook w ordt bereikt, hangt af van de im plem entatie van de
kaders.1° Zo zijn in de afgelopen jaren verschillende nieuw e (clusters van)
zelfstandige bestuurs organen, waaronder de samenwerkingsverbanden passend
onderw ijs en het Instituut Fysieke Veiligheid, uitgezonderd van de w erking van de
Kaderwet." Som s worden organisaties hoe dan ook niet als zbo aangem erkt, zoals
de Stic hting Q-s upport en de Stichting Kw aliteitsregister Jeugdzorg, terwijl w ij ons
- gelet op de aard van de w erkzaamheden van de organisaties - afvragen of dat
terec ht is.12
Op deze organisaties is het algemene toezicht- en verantw oordingsregime van de
Kaderw et dus niet van toepassing, w at betekent dat toezicht en verantw oording
apart zullen moeten w orden geregeld. Als dit niet gebeurt, kan een leem te
onts taan in de democratische verantwoording. Bij het w etsvoorstel tot wijziging
van de W et veiligheidsregio's hebben we gew ezen op zo'n m ogelijke leemte.
Deze w etsw ijziging behelsde onder meer de oprichting van het Instituut Fysieke
Veiligheid (IFV). Een belangrijk uitgangspunt was dat het IFV dicht bij de
veiligheids regio's m oest komen te staan. Om die reden w erd voorgesteld het IFV in tegens telling tot zijn voorgangers het NIfy en Nbbe - niet onder de Kaderwet
z b o ' s t e b r e n g e n. U i t he t we t s v o o r s t e l we r d e c h t e r ni e t d ui d e li jk o p we l ke w i jz e he t

Stb. 2006, nr . 587; Tweede Ka mer , ver gader j aar 2013- 2014, 33 822 nr . 1.
Zi e ook ons r appor t Kader wet zbo's : r eik wi j dte en im pl em ent at i e ( Twe ede Kame r , ver ga der j aar 2011 - 201 2, 33
147, nr . 3) .
Zi e ver wer ki ng van ons advi es i n de memor i e van toel i c hti ng bi j de wet passend onder wi js ( Tweede Kamer ,
ver gader jaar 201 1- 2012, 33 106, nr . 3) ; bi jlage bi j Twee de Kamer , ver gad er jaar 2 011- 2012 , 32841, nr . 7.
" Bi jlage bi j Eer ste/ Twe ede Kame r , ver ga der jaar 2012- 20 13, 33 666 nr . A/ 1; Bi j lage bi j Tweede Kamer ,
ver ga der j aar 2013 - 201 4, 3 3811 , nr . 1.
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IFV dan w el verantwoording aflegt aan een bestuurslaag die democratische
verantwoording versc hufdigd is.13

Tot besluit
In deze brief hebben w e aan de hand van enkele voorbeelden geïllustreerd dat het
belangrijk is om bij het op afstand plaatsen van publieke taken de gew enste mate
van overheids bemoeienis (publieke sturing en verantw oording) en de gevolgen
daarvan vooraf goed te doordenken. Als vooraf duidelijke keuzes zijn gemaakt die
cons is tent zijn uitgew erkt, kom t dat zow el de uitvoering als de controlepositie van
het parlement ten goede.
Algemene Rekenkaryler

Vendrik,
wnd. president

r. Ellen MA. van Sc hoten RA,
secretaris

13 Bi j la g e b i j Tw ee d e K a me r , ve r g a d er j aa r 20 1 1- 2 0 12 , 3 2 84 1 , n r . 7 .
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Bijlage — Ov erleg met de Algemene Rekenkamer op grond van de Comptabiliteitswet 2001
Veranderingen in publieke taakuitvoering door instellingen op afstand van het Rijk kunnen ook
gevolgen hebben voor de c ontroletaak of -bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer.
Om te voork om en dat onduidelijk heid over deze taak of bevoegdheden ontstaat, bepaalt de
Com ptabiliteitswet 2001 dat minis ters vooraf overleg m oeten voeren m et de Algemene
Rekenk am er. Dit geldt in twee gevallen:
1)

Bij nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving met gevolgen voor de taken of bevoegdheden van
de Algemene Rekenkamer (artik el 96,

j e

lid )

In de prak tijk gaat het dan m ees tal om w etgeving die een nieuwe taak of bevoegdheden voor
de Algemene Rekenkamer met zic h meebrengt. Bijvoorbeeld w anneer bij of krachtens w et een
publiekrec htelijke rec htspersoon wordt opgericht of w ettelijke taken bij een organisatie buiten
het Rijk w orden ondergebracht. Het kan ook zijn dat door nieuwe w etgeving bepaalde
bevoegdheden van de Algem ene Rekenkam er juist komen te vervallen, bijvoorbeeld om dat een
organis atie niet langer een w ettelijk e taak uitvoert.
2) Als de Staat een privaatrechtelijke rechtspersoon opricht, m ede opricht of doet oprichten
(artik elen 34 en 96, 2e lid).
De w ettelijk voorgesc hreven overlegprocedure houdt in dat de Algemene Rekenkam er het voorstel
beoordeelt en in een brief de c ontrolebevoegdheden van de Algemene Rekenkamer en eventuele
lacunes in de controle-, verantw oording- en toezichtstructuur onder de aandacht van de minister
brengt. De Algem ene Rekenk am er treedt bij de beoordeling van voorstellen overigens nooit in de
beleidskeuze.
Het is goed gebruik dat bew inds pers onen een afschrift van de 'artikel 34/96-brief' van de Algem ene
Rek enkamer als bijlage bij het betreffende voorstel meesturen aan de Staten-Generaal, maar zij
zijn hiertoe niet verplicht. Aanvullend hierop zal de Algem ene Rekenkamer de brieven voortaan ook
zelf openbaar maken via haar webs ite. Publicatie vindt in principe plaats nadat het voorstel waarop
een brief betrek king heeft aan de Staten-Generaal is aangeboden.
Hieronder s taat een overzic ht van de voorstellen w aarover sinds 2011 overleg is gevoerd m et de
Algem ene Rekenk am er. De brieven van de Algem ene Rekenkam er over deze voorstellen worden
met terugwerkende k rac ht gepublic eerd op ww w.rekenkamer,n1.

•
Doo r Al gemen e Rek en ka mer b eo ord ee ld e v oo rs tel le n jan ua ri 20 11 - au gu st us 20 15

1

Ty p e vo o r s t e l '

Mini-Stede van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

European Urban Knowledge Network

(2 0 1 1 )

Oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon

Oprichting van een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS), het
European Urban Knowledge Network (EUKN). Met deze oprichting heeft een reeds bestaand
intergouvernementeel kennisnetwerk op het gebied van stedelijke vraagstukken eigen
rechtspersoonlijkheid gekregen.

Saba Statie Cable System

BV (2 0 13 )

Oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon

Oprichting van de besloten vennootschap Saba Statia Cable System (SSCS BV). SSCS BV is
opgericht om (in de toekomst) de telecommunicatieverbinding (zeekabel) tussen Saba en
Sint Eustatius te beheren en exploiteren.
Stichting Na tionaal Ene rgiebespaarfonds (2013)

Oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon

Oprichting van de stichting Nationaal Energiebespaarfonds. In de stichting is het
(revolverende) Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) ondergebracht, waaruit laagrentende
leningen aan eigenaar-bewoners worden verstrekt voor de financiering van
energiebesparende maatregelingen aan hun woning.
Wetsvoorstel T ijdelijke

we t dee lfo nds s ociaal do me in (20 14) -

wetsvoorstel

Regelgeving met gevolgen bevoegdheden AR

ingetrokken
Dit wetsvoorstel voorzag erin middelen voor de bekostiging van gemeentelijke taken en
verantwoordelijkheden op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, participatie en
jeugd uit te keren aan gemeenten via een tijdelijk deelfonds sociaal domein binnen het
gemeentefonds.
Novelle op de Herzieningsw et toegelate n instellinge n volkshuisve sting (2014)

Regelgeving met gevolgen bevoegdheden AR

De novelle wijzigt het voorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, onder
meer door de verplaatsing van het financiële toezicht, de saneringsfunctie en de verlening
van projectsteun naar de minister voor W onen en Rijksdienst.

'Opgenomen zijn de voorstellen waarover op 31 augustus 2015 de besluitvorming in het kabinet was afgerond.
De voorstellen zijn geordend naar ministerie en daarbinnen naar het jaar waarin het overleg met de Algemene Rekenkamer is gevoerd.
'Regelgeving = Nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving met gevolgen voor de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer (art. 96,
Ie lid CW 2001)
Oprichting = Oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon (art. 34/96, 2e lid, CW 2001)

2

Ministerie van Defensie
Stichting Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek Nederlandse Defensie

Opr i c hti ng pr i vaatr ec hteli jke r ec htsper soon

Aca de mie (2 01 1)
Op r i c h t i n g va n d e S ti c h ti n g W e t en sc ha p pe li j k on de r wi js en o nd e r z oe k N ed er l an ds e
D e f e ns i e Ac ad em i e ( N LD A) . D e NL D A ve r z or gt o n de r me er mi li ta i r we te ns c h a pp el i j k
on d er w i j s .

Stich ting Defen siemu sea (2013)

Opr i c hti ng pr i vaatr ec hteli jke r ec htsper soon

Opr i c hting van de sti c hti ng D ef ensi emusea. D e sti c hting beheer t vi er D ef ensi emusea

het

Nati onaal Mi li tai r Museum ( NMM) , het Mar i nemuseum, h et Mar i ni er smuseum en het
Mar ec hausseemuseum.

Ministerie van Economische Zaken
Instellingsw et Au torite it Co nsumen t en M arkt (ACM )

(2 0 1 1 )

Regelgevi ng met gevolgen bevoegd heden AR

De wet r egelt opr i c hti ng van de Autor i tei t C onsument en Mar kt ( AC M, ) waar i n de
Neder landse Mededi ngi ngsautor i teit ( NMa) , Onaf hankeli jke Post en
Telec ommuni c ati eautor i tei t ( OPTA) en de C onsumentenautor i tei t ( C A) zi jn samengegaan.

Wet op de Kam er van Kooph andel (2012)

Regelge vi ng me t gevo lgen be voegdhe den AR

D e wet voor zi et i n het samenvoegen van 12 K amer s van Koophandel, de ver eni gi ng Kamer s
van Koophandel en de sti c hti ng Sy ntens tot één Kamer van Koophandel.

Vereniging Ass oci at ion o f t he Vo lu nta r y Pr inc iples o n S ec ur i ty an d Hum an

Ri ght s

Opr i c hti ng pr i vaatr ec hteli jke r echtsper soon

(2 0 1 2 )
Mede-opr ic hti ng van de ver eni gi ng Assoc i ati on of the Voluntar y Pr i nc i ples on Sec ur i ty and
Human Ri ghts. Een reeds bestaand i nter nati onaal multi - stakeholder i ni ti ati ef - ger i c ht op het
bevor der en van het r espec t voor mensenr ec hten bi j de besc her mi ng van ener gi e- en
gr ondstof bedr i jven i n c onf li c tgebi eden - heef t hi er mee r ec htsper soonli jkhei d naar Neder lands
rec ht gekr egen.

Stichting Voorbere iding Pallas-reactor (2013)

Opr i c hti ng pr i vaatr ec hteli jke r echtsper soon

Opr i chti ng van de Sti c hting Voor berei di ng Pallas- reac tor . D e sti chti ng i s opger ic ht om de
r eali sati e van een ni euwe onder zoeksr eac tor i n Petten - genaa md tallas' - voor te ber ei den.

W et sv oo r s t e l W e t el ekt r i ci t e it e n dr in kw a t e r B E S ( 2 01 4) -

wet svoor s tel i n behandel ing

Regelgevi n g met gevo lgen bevoe gdheden AR

bi j Tweede Kam er
I n h et w etsvoor s tel wor den wetteli jke taken toegedeeld aan de pr oduc enten en di str i buteur s
van elektr i c i tei t en dri nkwater i n de openbare li c hamen Bonai r e, Sint Eustati us en Saba.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel BV

( I n n oy a t io n Qu a r te r )

(2 0 1 4 )

Opr i c hti ng pr i vaatr ec hteli jke r echtsper soon

Mede- opr i c hti ng van een ontwi kkeli ngsmaa tsc happi j voor de r egi o Zui d- Holland: de
Regi onale Ont wi kkeli ngsma atsc happi j Zui dvleugel BV ( ' i nnovati o n Quar ter ' ) .
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Ministerie van Financiën
Besluit ex-ante-financiering de positogarantiestelsel/Stichting

Oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon

Depos itoga rantiefon ds (2 011)
Het Besluit ex-ante-financiering Depositogarantiestelsel regelt herziening van het
depositogarantiestelsel. In dit kader heeft de minister de Stichting Depositogarantiefonds
doen oprichten, belast met het beheer van de bijdragen van banken aan het
depositogarantiestelsel.
Wijziging van de Wet op h et financ ieel toe zich t (2 013)

Regelgeving met gevolgen bevoegdheden AR

Wijziging van de W et op het financieel toezicht (W ft) in verband met het geven van toegang
aan de Algemene Rekenkamer tot toezichtvertrouwelijke informatie bij De Nederlandsche
Bank en de Autoriteit Financiële Markten.
M inisterie van Infrastructuur en M ilieu
Stichting Samenwerkingsverband van Bronhouders - Basisregistratie Grootschalige

Oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon

T op ogr afie (201 3)
Doen oprichten van de stichting Samenwerkingsverband van Bronhouders - Basisregistraties
Grootschalige Topografie (SVB-BGT). De stichting bevordert en ondersteunt de
samenwerking tussen bronhouders van geo-informatie.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Wet pas send on derw ijs (20 11)

Regelgeving met gevolgen bevoegdheden AR

De wet verplicht o.a. bevoegde gezagsorganen in het primair en voortgezet onderwijs om
samenwerkingsverbanden passend onderwijs (stichtingen of verenigingen) te gaan vormen.
Wijziging v an de Wet S ubsidiering Onderwijs ondersteune nde Activiteiten 2013

Regelgeving met gevolgen bevoegdheden AR

(2 0 1 2 )
De wet voorziet o.a, in het wettelijk verankeren van de taken van de Stichting
Leerplanontwikkeling (SLO) en de Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeiing (Stichting
Cito).
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang

Regelgeving met gevolgen bevoegdheden AR

van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonder wijs bedrijfsleven naar de
Samenwerkin gsorganisa tie beroep sonderwijs bedrijfsle ven (2010)
De wet regelt de bevoegdheid voor de minister van OCW om een rechtspersoon aan te wijzen
als Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven, die de wettelijke taken met
betrekking tot de afstemming tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven overneemt
van de huidige 17 kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. Deze rechtspersoon wordt de
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (Stichting SBB).
Erfgoedwet

(2 0 1 9 ) - wetsvoorstel in behandeling bij Eerste Kam er

Regelgeving met gevolgen bevoegdheden AR

Met d it wets vo orstel ward en ve rs chillende b es taand e we ttelijke re gelinge n betre ff ende
het b eho ud en b ehe er van het Nede rland se erfg oed g eïnte gre erd. He t voo rstel re ge lt
o.a. d e gronds lag om (mus eale ) instelling en m et d e zorg vo or het b ehee r van
co llec ties te b elas ten e n ve rvang t he t vergunnings telse l vo o r he t ve rrichte n van
arc heo lo gis che o pgraving en doo r een stelsel van wette lijk g erege lde c ertifice ring.
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Ministerie van Onderwijs

Cultuur en Wetenschap

Wet to t wijz iging van de M ediawet 2 008 in verba nd me t het toekom stbestendig
maken van de p ublie ke me diad ienst (201 5) -

Regelgevi ng met gevolgen bevoegd heden AR

wetsvoorstel in behandeling bij Tweede

Ka me r

D i t wetsvoor stel beoogt moder ni ser i ng van het publi eke medi abestel. Hi er toe wi jzi gt o. a. de
rol van de Sti c hti ng Neder landse Publi eke Omr oep ( NPO) van een c oör di ner ende naar een
regi er ol. Ook wor dt de Sti c hting Regi onale Publi eke Omr oep aangewezen als samenwer ki ngsen c oör di nati eor gaan voor de r egi onale omr oepen.

Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid

Stichting Certificering Opleiding Ondernemin gsraden (2013)

Opr i c hti ng pr i vaatr ec hteli jke r echtsper soon

Opr i c hti ng van de Sti c hting C erti f i c er i ng Oplei ding Onder nemingsr aden ( SCOOR) door de
Soci aal Ec onomi sc he Raad (SER) .

M inisterie v an Veiligheid en laadde
Wijziging van de Wet op de Kansspelen in verband met de instelling van de

Regelgevi n g met gevo lgen bevoe gdheden AR

kans spe lau tor ite it (20 11)
Opr i c hti ng van de Kansspelautor i tei t, belast met o. a. het ver str ekken, wi jzi gen en i ntr ekken
van ver gunni ngen i n de kansspelsec tor en het toezi c ht op de nalevi ng en de handhavi ng van
de wet- en r egelgevi ng.

Nota van wijziging bij het wets voorstel houden de vaststelling van een nieuwe

Regelgevi n g met gevo lgen bevoe gdheden AR

Po litie w et (2 0 11 )
Met de wijzi gi ng van de Poli ti ewet i s één landeli jke poli tieor gani sati e opger i c ht, waar i n de
voor mali ge 25 r egi onale poli ti ekor psen en de voor zi eni ng tot samenwer ki ng Poli ti e Neder land
( vtsPN) zi jn opgegaan.

W e t Fo r en si s ch e z o r g ( 2 0 11 ) -

wetsvoorstel in behandeling bij Eerste Kam er

Regelgevi ng met gevolgen bevoegd heden AR

Het wetsvoorstel r egelt de i nvoer i ng van een ni euw stelsel voor f or ensi sc he zor g, o. a. door
aanpassi ng van de stur i ng en f i nanc i er i ng van het [ bs- stelsel. Met de i nwer ki ngtr edi ng van de
W et For ensi sc he zor g koopt de mi ni ster van V&) de ver ei ste zor g bi j par ti culi er e tbsinstelli ngen i n op basi s van c ontr ac ten.

Wijziging van de Wet Veiligheidsregio' s in verband met de oprichting van het

Regelgevi n g met gevo lgen bevoe gdheden AR

Instituu t Fy sie ke V eilighe id (IFV) en Reg iona lis erin g br and weer (20 11)
Opr i c hti ng van het I nsti tuut Fy si eke Vei li ghei d ( I FV). Het Neder lands i nsti tuut f y si eke
vei li ghei d ( Ni f v) en het Neder lands bur eau br andwe er examens ( Nbbe) - bei de
rec htsper sonen met een wetteli jke taak - zi jn opgegaan i n het I FV.

Rep ar atiew et Nation ale P olitie (2 01 2)

Regelgevi n g met gevo lgen bevoe gdheden AR

De wet wi jzi gt i n de Poli ti ewet 2012 de posi ti e van de kor psc hef en van de
regio bur gemeester .

Besluit Beheer Politie en Besluit Financieel Beheer Politie (2013)

Regelgevi ng me t gevolgen be voegdheden AR

De besluiten geven nader e ui twer ki ng aan het ( f i nanc i eel) beheer van de Nati onale Poli ti e.
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Ministerie Van Veiligheid en 3ustltle
Wijziging van de Politiewet 2 012 in ver band met de inbedding van de
Politieaca demie in het n ieuwe politieb estel (201 4) -

Regelgeving met gevolgen bevoegdheden AR

wetsvoorstel in behandeling bij

Tweede Kamer
Het wetsvoorstel voorziet in inbedding van de Politieacademie

thans een publiekrechtelijke

rechtspersoon - in het huidige politiebestel.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besloten ven nootschap Nederlands V accin Instituut (2011)

Oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon

Oprichting van een besloten vennootschap ten behoeve van de verzelfstandiging en
uiteindelijke privatisering van een deel (van de productiefaciliteiten) van het Nederlands
Vaccin Instituut (NV]).
Wet Uitv oer ing Alge me ne Wet B ijz on der e Zie kte kos te n (We t UAV) (201 1)

Regelgeving met gevolgen bevoegdheden AR

De wet wijzigt de uitvoeringsstructuur van de Algemene W et Bijzondere Ziektekosten
(AW BZ), o.a, door koppeling van de uitvoering van de AW BZ aan de uitvoering van de
Zorgverzekeringswet (Zvw) en door afschaffing van de zorgkantoorconstructie.
Stichting Antonie van Leeuw enhoe kterr ein (2012)

Oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon

Oprichting van de Stichting Antonie van Leeuwenhoekterrei n. De stichting beheert de
omgevingsvergunning voor de partijen op het Antonie van Leeuwenhoekterreín in Bilthoven,
waaronder het RIVM.
le u g d w e t (2 0 1 3 )

Regelgeving met gevolgen bevoegdheden AR

Met de Jeugdwet is met ingang van 2015 de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid
voor de jeugdhulp vrijwel volledig bij gemeenten komen te liggen.
Stic hting Q-s uppo rt (20 13)

Oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon

Oprichting van de Stichting Q-support, belast met de feitelijke uitvoering van hulpverlening
aan patiënten Met chronische Q-koorts en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom.
Stichting Kw aliteitsregister J eugd (2013)

Oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon

De wijziging van het Uitvoeringsbesluit W et op de Jeugdzorg (AMvB professionalisering)
bevat een erkenningsregeling voor een kwaliteitsregister voor jeugdzorgpersoneel. De
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd beheert het register. De Staat heeft de stichting doen
oprichten.
Wet la ngd urige zor g (201 4)

Regelgeving met gevolgen bevoegdheden AR

De W lz vervangt de Algemene W et Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De reikwijdte van de
Wlz is aanzienlijk beperkter dan de AW BZ, omdat grote delen van de AW BZ zijn overgeheveld
naar de W mo 2015 en de Zorgverzekeringswet.
Wet maa tsc happ elijke on ders teu nin g 20 15 (20 14)

Regelgeving met gevolgen bevoegdheden AR

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (W mo 2015) zijn gemeenten
sinds 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie
van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen.
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Ministerie van Volksgezendheid, Welzijn en Sport
Besluit Je ugdw et (20 14)

Regelgeving met gevolgen bevoegdheden AR

In het Besluit Jeugdwet wordt een aantal elementen voor de uitvoering van de Jeugdwet
nader geregeld, o.a. inning van de ouderbijdrage door het CAK en de certificering van
aanbieders van jeugdbescherming en jeugdreciassehng door een certificerende instelling.
Stichting G ezond Gewicht (2014)

Oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon

Oprichting van de Stichting Gezond Gewicht, die het werk faciliteert van alle partijen die het
Convenant Gezond Gewicht (CGG) hebben ondertekend.
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