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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Tranche I  
 

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting 

Besluit Akkoord met het advies ‘Herpositionering zbo’s’. Parallel aan het in procedure 

brengen van de novelle Woningwet is de mogelijkheid verkend om naast het 

toezicht het "zbo"deel van de saneringstaak onder ministeriële 

verantwoordelijkheid te plaatsen. Hierbij is de begrotingsconstructie een specifiek 

aandachtspunt. Uitkomst van de verkenning is dat dit kan en dat de zbo-status van 

het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) daarom kan worden opgeheven. Na 

afronding van het wetgevingstraject van de novelle en de Herzieningswet, volgens 

planning 1 januari 2015, kan de implementatie gaan plaatsvinden. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Wetgevingstraject van de novelle en van de Herzieningswet afgerond. 

Stand van zaken 

 

 

 

                         -  Proces 

                        -   Inhoud 

De behandeling van de novelle is vertraagd als gevolg van een besluit van de 

Tweede Kamer om eerst het rapport van de Parlementaire Enquête 

Woningcorporaties af te wachten. Behandeling van het rapport en de novelle heeft 

plaatsgevonden in de  eerste helft van december 2014, waarna de Tweede Kamer op 

11 december heeft ingestemd met de novelle. Behandeling in de Eerste Kamer zal 

naar verwachting plaatsvinden in het voorjaar van 2015. Beoogde inwerkingtreding 

van de herziene wet is 1 juli 2015.  De Tweede Kamer heeft ingestemd met 

opheffing van het zbo CFV en gekozen voor een integrale Autoriteit 

woningcorporaties onder directe ministeriële verantwoordelijkheid. Deze autoriteit 

gaat zowel het toezicht op rechtmatigheid, integriteit en governance doen als het  

financieel toezicht.  

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft begin februari een besluit genomen 

over de toekomstige positionering van de Autoriteit woningcorporaties bij  de ILT. 

De Tweede en Eerste Kamer zijn hierover bij brief van 5 februari 2015 

geïnformeerd. In de eerste helft van 2015 zullen de transitiewerkzaamheden 

hiervoor ter hand worden genomen zodat de Autoriteit per 1 juli 2015 van start kan.  

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Tranche II 
 

Huurcommissie 

Besluit In lijn met het advies ‘Herpositionering zbo’s’ heeft BZK al contact met EZ (dg Agro) 

om gezamenlijk de (on)mogelijkheden van een samenvoeging met de Grondkamers 

te inventariseren. Bij EZ wordt gewacht met verdere stappen in dit traject vanwege 

de evaluatie van het pachtrecht. EZ geeft in haar reactie aan op basis van de 

uitkomsten van de evaluatie in 2014/2015 te besluiten of het pachtsysteem in de 

huidige vorm zal blijven bestaan en of een samenvoeging met de Huurcommissie 

wenselijk is. BZK zal de ontwikkelingen bij EZ blijven volgen en periodiek zal met EZ 

worden besproken welke voorgang kan worden gemaakt in het proces. BZK 

overweegt daarnaast een verkenning naar de mogelijkheden van privatisering van 

taken van de Huurcommissie, bijvoorbeeld door middel van een verplichte 

aansluiting van verhuurders bij een goedgekeurd geschilleninstituut. 

Besluitvorming hierover vindt in 2014/2015 plaats.  

 

Beoogd resultaat  

per  31-12-2014 

Duidelijk zicht op opties voor toekomst Huurcommissie. 

Stand van zaken 

 

- Proces 

- Inhoud 

In het traject tot mogelijke bundeling van de zbo’s Huurcommissie en Grondkamers 

heeft  de staatssecretaris van EZ  op 15 oktober 2014 het beleidsstandpunt inzake 

de evaluatie van  het pachtsysteem naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. In 

die brief geeft de Staatssecretaris aan voornemens te zijn een nieuw pachtsysteem 

uit te werken op basis van de uitgangspunten van het akkoord van Spelderholt. In 

het vervolgtraject zal EZ onderzoeken of de rol van de Grondkamers nodig is. In het 

vroege voorjaar van 2015 zal eerst een Algemeen Overleg Pacht plaatsvinden, 

waarin duidelijk wordt wat het draagvlak in de Tweede Kamer is voor deze 
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voorstellen.  

 In de aanbevelingen van de evaluatie van het pachtsysteem staat opgenomen de 

Grondkamers op te heffen. Na het verschijnen van de evaluatie zijn drie agrarisch 

juristen op eigen initiatief met alle betrokken partijen gaan praten en zij zijn tot een 

alternatief voorstel zijn gekomen: het akkoord van Spelderholt. In dat akkoord 

vervalt een groot deel van de Grondkamertaken, maar blijft een kern aan 

werkzaamheden bestaan. Dit in tegenstelling tot het evaluatierapport  waarin geen 

taken meer voor de Grondkamers zijn voorzien. 

Verder verkent BZK samen met DHC diverse andere opties over financiering en 

toekomstige positionering van de Huurcommissie. Met RVO zal gezamenlijk een 

verkenning worden uitgevoerd of nadere samenwerking van DHC met RVO mogelijk 

is. Tevens is extern onderzoek uitgezet over de mogelijkheden van taakoverdracht 

van de Huurcommissie richting corporaties. 

In het voorjaar 2015 komt er meer duidelijkheid over de toekomst van de 

Grondkamers. 

 

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 

Besluit BZK heeft vorig jaar overlegd met VWS over het herpositioneren van de taken van 

de SAIP en de CAOR (zowel de uitvoerende als de bestuurlijke taken). Conform het 

advies zouden de uitvoerende taken kunnen worden ondergebracht bij de SVB. De 

consequenties van de overstap naar de SVB bleken in december 2013 in financiële 

zin echter zo aanmerkelijk dat de huidige uitvoeringspraktijk wordt gecontinueerd. 

Wel zal uiterlijk begin 2015 een verkenning worden afgerond naar de positionering 

van de bestuurlijke taken, inclusief de zbo-status van de SAIP. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Verkenning afgerond. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

De verkenning staat inmiddels ingepland en zal worden uitgevoerd door bureau 

Berenschot. Het onderzoek richt zich op (noodzaak van) de zbo-status van het SAIP 

en de mogelijkheden om de uitvoeringskosten na 2020 tot een minimum te 

beperken. De onderzoeksrapportage is naar verwachting 1 mei 2015 beschikbaar. 

 

 

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen 

Besluit In overleg met het WEW wordt prioriteit gegeven aan het onderzoeken en 

implementeren van een aantal zaken die ook raken aan de status van de instelling. 

Zo is de Kamer op 31 oktober 2013 geïnformeerd dat het WEW per 1 januari 2015 

een premie van 0,15% zal afdragen voor het achtervangrisico van het Rijk. 

Aanvullend wordt in 2014 een werkgroep opgericht met deelname van in ieder 

geval BZK en WEW, die gevraagd wordt om de institutionele vormgeving van het 

WEW te bezien op basis waarvan beslissingen op politiek/bestuurlijk niveau 

kunnen worden genomen. In het eindrapport van de werkgroep moet concreet 

antwoord worden gegeven op de twee gegeven adviezen van De Leeuw en worden 

ingegaan op de elementen die hij daarbij noemt zoals relevantie voor de 

staatsschuld.  

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Zicht op de (toekomstige) positie van de NHG op de woningmarkt. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

In juli 2014 is een interne werkgroep opgericht met deelname van WM/WB-FEZ-

OBR om de opties ten aanzien van de governance van het WEW te verkennen. De 

interne werkgroep zal het voorwerk verrichten voor de externe werkgroep waaraan 

de directie WM en het WEW zullen deelnemen. De externe werkgroep is begin 

januari 2015 van start gaan. In het eindrapport van de externe werkgroep zal een 

inhoudelijke appreciatie worden gegeven van de opties, waaronder de door de 

commissie De Leeuw gegeven adviezen. Daarna zal medio 2015 

politieke/bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden over de governance van het 

WEW. De Raad van State heeft op 17 december 2014 geoordeeld dat het WEW niet 

langer kwalificeert als bestuursorgaan, Daarmee vervalt de basis om de governance 

van het WEW als zijnde een zbo te versterken. Dit laat onverlet dat de  externe 
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werkgroep de governance van het WEW onder de loep zal nemen. 

 

Ministerie van Economische Zaken 

Tranche I  
 

Centrale Commissie voor de Statistiek 
& 

Directeur Generaal Centraal Bureau voor de Statistiek 
 

Besluit Het kabinet onderschrijft de conclusie in het rapport ‘Herpositionering zbo’s’ dat 

twee zbo's een onnodig zware inrichting vormen en dat het de voorkeur heeft om 

hier één zbo van te maken. Naar de nadere inrichting moet nog grondig gekeken 

worden. Uitgangspunten daarbij zijn in ieder geval het waarborgen van de 

onafhankelijke statistiekproductie en de betrouwbaarheid van de statistieken. 

Besluit 2014. Wet 2014. Omzetting 2015. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Besluitvorming en wetsvoorstel afgerond. 

Stand van zaken  

- Proces 

- Inhoud 

De uitwerking van het kabinetsbesluit over de  herpositionering van DGCBS en CCS 

tot 1 zbo heeft plaatsgevonden. De CCS wordt als zbo opgeheven en de taken van 

CCS worden geherpositioneerd. Dit is besproken met DGCBS en VzCCS. Daarbij is de 

lijn gekozen dat het desgewenst aan de DGCBS is om een raad van advies in te 

stellen als klankbord voor de invulling van het onverplichte statistiekprogramma.  

Uitgangspunt bij de herpositionering is het waarborgen van de onafhankelijke 

statistiekproductie en de betrouwbaarheid van de statistieken. DGCBS zal als zbo 

blijven bestaan waarbij de eenhoofdigheid van het bestuur en de 

rechtspersoonlijkheid van het CBS blijven gehandhaafd. De Kaderwet zbo’s en de 

Wet op het CBS bieden voldoende waarborgen voor de onafhankelijke positie van de 

DG CBS als zbo. 

Als extra waarborg voor de onafhankelijke statistiekproductie ten opzichte van de al 

bestaande onafhankelijkheidswaarborgen  zal de vijfjaarlijkse evaluatie (in het 

kader van de Kaderwet zbo's) gericht op de doelmatigheid en doeltreffendheid van 

het CBS worden uitgebreid. De evaluatiecommissie zal gevraagd worden de 

onafhankelijkheid van de DG CBS te evalueren. Ook zal, in verband met de 

eenhoofdige leiding door de DG CBS, in het kader van de vijfjaarlijkse evaluatie 

geëvalueerd worden of er binnen het CBS sprake is van voldoende ‘checks and 

balances’.  

De voornemens krijgen hun beslag in een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op 

het  CBS dat naar verwachting 13 maart 2015 wordt voorgelegd aan de 

ministerraad. 

 

 

Faunafonds 
 

Besluit Het bij uw Kamer aanhangige wetsvoorstel Natuurbescherming voorziet in de 

belegging van de taken van het Faunafonds bij de provincies en in het opheffen van 

het zbo Faunafonds. Op het moment dat deze wet in werking treedt, zal het zbo 

opgeheven zijn.   

 

Beoogd resultaat 

per 31-12-2014 

Wet Natuurbescherming in werking en zbo opgeheven. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Met het IPO/BIJ12, vakbonden en de OR zijn afspraken gemaakt over de overdracht 

van Faunafondstaken naar BIJ12. De SG van EZ en de directeur van BIJ12 hebben in 

augustus 2014 een overeenkomst over de overdracht van de werkzaamheden 

ondertekend. Per 1 december 2014 treden de medewerkers die Faunafondstaken 

verrichten uit dienst bij EZ en komen dan in dienst bij BIJ12. Op 20 augustus is het 

wetsvoorstel Natuurbescherming ingediend bij de Tweede Kamer. Pas na afronding 

van de parlementaire behandeling en inwerkingtreding van de wet kan het zbo 

worden opgeheven. 
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Kamer voor de Binnenvisserij 
 

Besluit Voor de Kamer voor de Binnenvisserij is besloten dat de zbo-status kan komen te 

vervallen. Hiertoe zal een wetswijzigingstraject worden gestart. De consequenties 

hiervan voor het takenpakket van de Kamer en de afweging of, en op welke wijze, 

deze taken moeten worden gecontinueerd,  maken deel uit van dit traject.   

 

Beoogd resultaat 

per 31-12-2014 

Besluitvorming omtrent taken afgerond en wetsvoorstel is in voorbereiding. 

Stand van zaken  

- Proces 

- Inhoud 

Het beoogde resultaat is nog niet behaald. Het herpositioneringstraject behelst 

naast het opheffen van het zbo ook het  voorzien in de wijze waarop een deel van  de 

taken  die nu door de Kamer voor de Binnenvisserij worden uitgevoerd, in de 

toekomst op andere wijze wordt geborgd. 

 

 

Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten 
 

Besluit De wetgeving die de zbo-status van CPE opheft, is reeds van kracht. In het Besluit 

dierlijke producten onder de Wet dieren is overgangsrecht voor CPE overgenomen. 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Zbo opgeheven. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Proces tot opheffing duurt langer dan gepland, vooral vanwege enkele juridische 

procedures. Formele opheffing nu uiterlijk eind 2015 voorzien. 

 

 

Raad voor Plantenrassen 
 Stichting Bloembollenkeuringsdienst 

Stichting Kwaliteitscontrolebureau groenten en fruit 
Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst voor de Tuinbouw 

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel 
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaigoed 

en Pootgoed Landbouwgewassen 
Stichting SKAL 

 
Besluit Het Kabinet is voornemens de taken van de keuringsdiensten die actief zijn in de 

land- en tuinbouw te bundelen in twee nieuwe publiekrechtelijke zelfstandige 

bestuursorganen: één zbo-plant en één zbo-dier, ieder met behoud van een eigen 

rechtspersoonlijkheid Hierbij zullen onder andere de uitkomsten van de 

herbezinning op het systeem van keuring en toezicht, zoals genoemd in het Plan van 

aanpak NVWA worden betrokken. Het streven is in augustus 2014 een blauwdruk 

voor één of meer nieuw te vormen organisaties te hebben. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Blauwdruk herpositionering agrarische keuringsdiensten gereed en  noodzakelijke 

wetswijziging in gang gezet. 

 

Stand van zaken  

- Proces 

- Inhoud 

 

In het kader van de herpositionering zbo's is in december 2013 aan de agrarische 

keuringsdiensten (Skal, COKZ, NAK, Naktuinbouw, BKD en KCB en de Raad voor 

Plantenrassen) schriftelijk mededeling gedaan van het kabinetsbesluit  

In de  reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) ‘Risico’s 

in de vleesketen’ (TK 26991, nr.418) heeft het kabinet  aangegeven  op basis van de 

aanbevelingen in het OvV-rapport en de geconstateerde kwetsbaarheden bij 

toezicht- en keuringsgerelateerde taken door private partijen, te hebben besloten 

om publiek toezicht en keuring onder publieke verantwoordelijkheid te brengen, 

met specifieke aandacht voor het scheiden van keuring en toezicht.  

De uitwerking hiervan vindt plaats in  het  project Herschikking publieke keurings- 

en toezichttaken, waarin de werkgroep herpositionering zbo’s die zich richtte op de  

implementatie van het rapport de Leeuw voor de agrarische keuringsdiensten, is 

geïntegreerd. 

De Tweede Kamer ontvangt uiterlijk in het voorjaar van 2015 de uitwerking van de 

verschillende modellen voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van 

keuringstaken. 
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Ministerie van Economische Zaken 

Tranche II 

 
Autoriteit Consument en Markt 

 
Besluit Het kabinet heeft besloten het advies om de zbo-status te behouden over te nemen, 

t.w.  zbo zonder eigen rechtspersoonlijkheid en zonder eigen personeel. Bij de 

evaluatie van de Wet marktordening gezondheidszorg en de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) in 2014 door de minister van VWS zal aandacht besteed 

worden aan de positionering van onderdelen van de NZa. Bij de eerste evaluatie van 

de ACM  op grond van artikel 39 van de Kaderwet  zbo’s in 2015 zal aandacht 

worden besteed aan de positionering van de Kansspelautoriteit. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

De evaluatie van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de NZa is 

afgerond. De voorbereidingen van de evaluatie van de ACM zijn opgestart. 

 

Stand van zaken  

- Proces 

- Inhoud 

De evaluatie van de Wmg/NZa is door de Minister van VWS op 2 september 2014 

aan de Tweede Kamer gestuurd, tegelijk met het rapport Borstlap over het intern 

functioneren van de NZa. Mede naar aanleiding hiervan is door de ministeries van 

VWS en EZ conform het kabinetsbeleid ten aanzien van zbo’s aandacht besteed aan 

de positionering van onderdelen van de NZa en is de wenselijkheid bezien van de 

overheveling van bepaalde taken van de NZa naar de ACM. Het kabinet heeft 

besloten het sectorspecifieke markttoezicht (de zorgspecifieke fusietoets en het 

aanmerkelijke marktmacht-instrument, AMM) over te hevelen van de NZa naar de 

ACM (Kamerstukken 2014-2015, 31765 nr. 116). Binnenkort ontvangt de Tweede 

Kamer ook de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Borstlap en de 

evaluatie van de Wmg/NZa, waarin nader wordt ingegaan op de verdere 

positionering van taken van de NZa. 

 
Bureau Beheer Landbouwgronden 

 
Besluit Besluitvorming over de rol en de positie van BBL moet bezien worden in samenhang 

met het proces van opsplitsing van Dienst Landelijk Gebied (DLG), die per 1-1-2015 

zal ophouden te bestaan. Gedurende dit proces zullen Rijk en Provincies besluiten 

welke taken BBL blijft uitvoeren en wat de meest geëigende vorm is. De huidige   

status van BBL blijft vooralsnog gehandhaafd. 

 

Beoogd resultaat  

per  31-12-2014 

Een besluit over de toekomst van BBL 

Stand van zaken  

- Proces 

- Inhoud 

Op 1-3-2015 houdt DLG op te bestaan als landelijke dienst. Er wordt nu gewerkt aan 

een proces tot daadwerkelijke opsplitsing van DLG. Het besluit tot het opsplitsen 

van DLG (en het beëindigen van het agentschap) heeft formeel geen effect op het 

voortbestaan van het  zbo BBL. Echter,  de werkzaamheden van BBL worden 

uitgevoerd door medewerkers van DLG. Per 1 maart treden deze medewerkers in 

dienst bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. BBL bezit op 1-1-2015 nog 

ruim 25.000 ha, waarvan het merendeel in 2015  in juridisch eigendom van 

provincies zal worden gebracht en het overige in de periode 2016-2019 zal worden 

verkocht dan wel voor rijksopdrachten zal worden aangehouden. De afwikkeling 

van BBL wordt thans voorbereid. Medio 2015 zal daarover meer duidelijkheid 

bestaan. 

 

 
College voor de toelating van  

gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
 

Besluit Het kabinet heeft conform het advies in het rapport ‘Herpositionering zbo’s’ 

besloten dat het Ctgb als publiekrechtelijk zbo met eigen rechtspersoonlijkheid 

gehandhaafd blijft. De voor- en nadelen van onderbrengen van het personeel in een 

agentschap kunnen in een later stadium nog aan de orde komen. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Er is een besluit genomen over het openstaande issue van het onderbrengen van 

personeel in een agentschap.  
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Stand van zaken  

- Proces 

- Inhoud 

Het besluit over onderbrengen van personeel van het Ctgb in een agentschap is 

meegenomen in een bredere verkenning naar de voor- en nadelen van deze 

constructie gerelateerd aan de bestuursrechtelijke vorm van een zbo. De uitkomst 

van de verkenning is dat bij een zbo met rechtspersoonlijkheid de optie waarbij het 

zbo rechtspersoon is en het personeel in agentschap/dienst is geplaatst zich niet 

goed verhoudt tot de Kaderwet zbo’s. De Kaderwet kent namelijk zbo’s met en 

zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Bij zbo’s zonder eigen rechtspersoonlijkheid 

houdt de minister m.b.t .het personeel van het zbo de in de rechtspositieregels 

(ARAR) aan hem toegekende bevoegdheden. Bij zbo’s mét eigen 

rechtspersoonlijkheid regelt de Kaderwet dat die bevoegdheden overgaan op het 

zbo. Dit is geregeld in artikel 15, eerste lid, van de Kaderwet. De optie dat het zbo 

beschikt over eigen rechtspersoonlijkheid terwijl de minister personele 

bevoegdheden houdt t.a.v. het zbo-personeel is dus een optie die de Kaderwet zbo’s 

niet kent en die niet overeenstemt met de regeling van artikel 15, eerste lid, van de 

Kaderwet. Dit betekent dat conform de logica van de kaderwet zbo’s alleen bij zbo’s 

zonder eigen rechtspersoonlijkheid een splitsing zou kunnen worden gemaakt 

tussen het bestuur als zbo en het personeel in agentschap/dienst. 

 

Aangezien het Ctgb een zbo met rechtspersoonlijkheid is, is conform bovenstaande 

analyse besloten het personeel niet onder te gaan brengen in een agentschap. 

 

 
Grondkamers 

 

Besluit Het kabinet zal, met inachtneming van de uitkomsten van de evaluatie van de 

Pachtwet, nader besluiten over de positionering van de Grondkamers. Het advies tot 

vormen van één zbo en het samengaan met de huurcommissie worden in deze 

besluitvorming meegenomen. Het voornemen is om uiterlijk eind 2014 hierover 

besloten te hebben. 

 

Beoogd resultaat  

per  31-12-2014 

Besluitvorming positionering Grondkamers afgerond. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Op 15 oktober jl. heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken het 

beleidsstandpunt inzake de evaluatie van het pachtsysteem aan de Eerste en 

Tweede Kamer gestuurd. In die brief geeft de staatssecretaris aan voornemens te 

zijn een nieuw pachtsysteem uit te werken op basis van de uitgangspunten van het 

akkoord van Spelderholt. Ook meldt  zij: ‘In het vervolgtraject zal ik onderzoeken of 

deze prijstoetsing (red. van flexibele pachtovereenkomsten) en rol van de 

grondkamers nodig is’. Op 19 maart 2015 zal een Algemeen Overleg Pacht 

plaatsvinden waarin de voorstellen zullen worden behandeld. 

 

 
Nederlandse organisatie voor  

toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek TNO 
 

Besluit Het kabinet  beziet de positionering van TNO in het kader van de bredere 

Beleidsvisie ‘Toegepast Onderzoek’ die vorig jaar1 naar uw Kamer is gestuurd 

(Kamerstuk 32 637, nr 68). Een substantieel deel van het toegepaste onderzoek in 

Nederland wordt immers uitgevoerd bij 6 instituten: TNO, DLO, het Nationaal Lucht- 

en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), ECN, Deltares en Marin. Deze instituten werken 

samen in een federatie (TO2). Met de instituten zal een nadere harmonisatie van 

voorwaarden en werkwijzen worden uitgewerkt. Wat betreft het juridisch kader 

verkent het kabinet de wenselijkheid alle instituten onder eenzelfde wettelijke 

kader te brengen. Daarbij zal het kabinet het advies ‘Herpositionering zbo’s’ 

betrekken. De minister van EZ heeft uw Kamer (Kamerstuk 32 637, nr. 123) 

geïnformeerd aan welke onderwerpen gedacht wordt om te willen borgen vanuit 

het publieke belang. Het kabinet zal uw Kamer voor de zomer informeren over de 

wijze waarop deze borging gerealiseerd zal worden. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Ultimo 2014 is een besluit genomen om de TNO-wet al dan niet te vervangen door 

een meer algemene wet op de instituten voor toegepast onderzoek. De contouren 

van die wet (of van de aangepaste TNO-wet) zijn geformuleerd. Indien de TNO-wet 

wordt ingetrokken zijn conceptstatuten opgesteld voor de stichting TNO. De 

                                                           
1
 2012 
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subsidieregeling die ziet op subsidieverlening aan de instituten voor toegepast 

onderzoek is gereed en wellicht in werking. 

 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

In de brief van de minister van Economische Zaken van 2 juli 2014 over het 

toegepaste onderzoek is de Kamer over de stand van zaken geïnformeerd. 

Vervolgens is in overleg met Defensie nagegaan onder welke voorwaarden de 

invloed van Defensie gewaarborgd kan blijven bij het omzetten van TNO in een 

stichting. Dit kan optimaal worden geregeld door de positie van TNO en de invloed 

van Defensie daarop te beschrijven in een op te stellen wet op de instituten voor 

toegepast onderzoek. Alternatief is om de TNO-wet aan te passen. Besluitvorming 

over de verder te volgen route wordt voor eerste helft  van2015  voorzien. 

 

 
Raad voor Accreditatie 

 

Besluit De huidige zbo-status van de Raad voor Accreditatie (RvA), te weten een 

privaatrechtelijke zbo met eigen rechtspersoonlijkheid, zal worden gehandhaafd.  

De voor- en nadelen van onderbrengen van het personeel in een agentschap kunnen 

in een later stadium nog aan de orde komen. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Er is een besluit genomen over het openstaande issue van het onderbrengen van 

personeel in een agentschap.  

 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Het besluit over onderbrengen van personeel van de RvA in een agentschap is 

meegenomen in een bredere verkenning naar de voor- en nadelen van deze 

constructie gerelateerd aan de bestuursrechtelijke vorm van een zbo. De uitkomst 

van de verkenning is dat bij een zbo met rechtspersoonlijkheid de optie waarbij het 

zbo rechtspersoon is en het personeel in agentschap/dienst is geplaatst zich niet 

goed verhoudt tot de Kaderwet zbo’s. De Kaderwet kent namelijk zbo’s met en 

zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Bij zbo’s zonder eigen rechtspersoonlijkheid 

houdt de minister m.b.t .het personeel van het zbo de in de rechtspositieregels 

(ARAR) aan hem toegekende bevoegdheden. Bij zbo’s mét eigen 

rechtspersoonlijkheid regelt de Kaderwet dat die bevoegdheden overgaan op het 

zbo. Dit is geregeld in artikel 15, eerste lid, van de Kaderwet. De optie dat het zbo 

beschikt over eigen rechtspersoonlijkheid terwijl de minister personele 

bevoegdheden houdt t.a.v. het zbo-personeel is dus een optie die de Kaderwet zbo’s 

niet kent en die niet overeenstemt met de regeling van artikel 15, eerste lid, van de 

Kaderwet. Dit betekent dat conform de logica van de kaderwet zbo’s alleen bij zbo’s 

zonder eigen rechtspersoonlijkheid een splitsing zou kunnen worden gemaakt 

tussen het bestuur als zbo en het personeel in agentschap/dienst. 

 

Aangezien de RvA een zbo met rechtspersoonlijkheid is, is conform bovenstaande 

analyse besloten het personeel niet onder te gaan brengen in een agentschap.  

 

 

Ministerie van Financiën 

Tranche I  
 

Autoriteit Financiële Markten 
 

Besluit Aan het advies om het toezicht op bedrijfsmatige en beheersmatige aspecten te 

versterken via de SG-eigenaarslijn zal gevolg worden gegeven door het contact 

hierover tussen de SG van Financiën en de raad van toezicht van de AFM verder te 

intensiveren en te structureren. Hier zullen op korte termijn afspraken over worden 

gemaakt met de toezichthouder. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Geëffectueerde afspraken m.b.t. versterken toezicht in lijn met besluit. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Stand van zaken is dat er procedureafspraken zijn gemaakt met de AFM waarin 

wordt ingegaan op het doel en het proces van de jaarlijks te voeren overleggen door 

de SG van het ministerie van Financiën met het bestuur en de raad van toezicht van 

de AFM. Deze gesprekken vinden twee keer per jaar plaats met de raad van toezicht 

en eenmaal met het bestuur. Met het bestuur en de raad van toezicht zal op basis 
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van deze gesprekkencyclus uitvoerig worden stilgestaan bij de inhoudelijke keuzes 

van de toezichthouder in het kader van de begroting mede aan de hand van het 

kostenkader en de verantwoording en de beoordeling daarvan door de raad van 

toezicht. Ook komen bijvoorbeeld eventuele structuurwijzigingen aan de orde. Sinds 

afgelopen  najaar worden de overleggen met de AFM conform de afspraken gevoerd. 

 

 

De Nederlandsche Bank 
 

Besluit Aan het advies om het toezicht op bedrijfsmatige en beheersmatige aspecten te 

versterken via de SG-eigenaarslijn zal gevolg worden gegeven door het contact 

hierover tussen de SG van Financiën en de raad van commissarissen van DNB 

verder te intensiveren en te structureren. Hier zullen op korte termijn afspraken 

over worden gemaakt met de toezichthouder. 

 

Beoogd resultaat  

per  31-12-2014 

Geëffectueerde afspraken m.b.t. versterken toezicht in lijn met besluit. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Stand van zaken is dat er procedureafspraken zijn gemaakt met DNB waarin wordt 

ingegaan op het doel en het proces van de jaarlijks te voeren overleggen door de SG 

van het ministerie van Financiën met de directie en de raad van commissarissen van 

DNB. Deze gesprekken vinden twee keer per jaar plaats met de raad van 

commissarissen en eenmaal met de directie. Met de directie en de raad van 

commissarissen zal op basis van deze gesprekkencyclus uitvoerig worden 

stilgestaan bij de inhoudelijke keuzes van de toezichthouder in het kader van de 

begroting mede aan de hand van het kostenkader en de verantwoording en de 

beoordeling daarvan door de raad van commissarissen. Ook komen bijvoorbeeld 

eventuele structuurwijzigingen aan de orde. Sinds  afgelopen  najaar worden de 

overleggen met DNB conform de afspraken gevoerd. 

 

 

Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid 
 

Besluit Voor de SAMO is in ‘Herpositionering zbo’s’ geen aanbeveling gedaan, omdat in het 

rapport is opgenomen dat de SAMO zal worden opgeheven. De SAMO is een 

stichting die zich bezig houdt met de afwikkeling van Joodse tegoeden. Op 6 

september 2013 heeft de minister van Financiën een brief gestuurd aan het bestuur 

van de SAMO met een dringend moreel appel om het ontbinden van de SAMO te 

bespoedigen. 
 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Beoogd resultaat is ontbinding van  de stichting en afwikkeling van de financiële en 

organisatorische gevolgen.. 

 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

De huidige stand van zaken is dat het bestuur van de stichting bezig is met het 

voorbereiden van de ontbinding van de stichting en het verkrijgen van de hiervoor 

noodzakelijke goedkeuringen. Het ministerie van Financiën houdt de vinger aan de 

pols voor wat betreft de voortgang van het ontbindingsproces en de afwikkeling 

van de stichting. 

 

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Tranche I  
 

  Commissie Stuurliedenexamens 
 

Besluit De zbo-status is per 1-1-2014 opgeheven. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

zbo daadwerkelijk opgeheven. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Opgeheven. Staatsblad 2013, nr. 553. 

 

 

Commissie van Beroep als bedoeld in art. 3  
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Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 

Besluit De zbo-status zal per 1-7-2014 worden opgeheven. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

zbo daadwerkelijk opgeheven. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Opgeheven. Staatsblad 2014, nr. 22. 

 

 

Commissie voor de Examens van scheepswerktuigkundigen 

Besluit De zbo-status is per 1-1-2014 opgeheven. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

zbo daadwerkelijk opgeheven. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Opgeheven. Staatsblad 2013, nr. 553. 

 

 

Commissie voor de Zeevisvaartexamens 

Besluit De zbo-status is per 1-1-2014 opgeheven. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

zbo daadwerkelijk opgeheven. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Opgeheven. Staatsblad 2013, nr.553. 

 

 

 

Examencommissie Certificaatloodsen 

Besluit De zbo-status is per 1-1-2014 opgeheven. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

zbo daadwerkelijk opgeheven. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Opgeheven. Staatsblad 2013, 553. 

 

HISWA Vereniging 

Besluit De zbo-status zal voor de zomer 2014 worden opgeheven. De intrekking van de 

aanwijzing is in voorbereiding. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

zbo daadwerkelijk opgeheven. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Eind 2014 is de HISWA als zbo opgeheven. De taken van HISWA blijven bestaan en 

voert de HISWA in mandaat uit. 

Staatscourant 2014, nr. 35164, d.d. 10 december 2014. 

 

 

 
Landelijke- en Regionale Examencommissies  

verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen (Cluster) 

Besluit De zbo-status is per 1-1-2014 opgeheven. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

zbo daadwerkelijk opgeheven. 

Stand van zaken Opgeheven. Staatsblad 2013, nr. 553. 
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- Proces 

- Inhoud 

 

 

 

Stichting Nationale en Internationale  
Wegvervoer Organisatie 

Besluit Individuele businesscase moet meerwaarde aantonen en (financiële) risico's in 

beeld brengen van de opties die genoemd worden in het rapport ‘Herpositionering 

zbo’s’. Uiterlijk 31-12-2014. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Interne besluitvorming afgerond. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

De minister heeft binnen I&M een besluit genomen. In overleg met BZK zal een 

omvormingstraject worden gestart. Dit moet uiterlijk 1-1-2017 zijn beslag krijgen. 

 

De (weg)transportsector wordt zowel vanuit het kabinet als vanuit de EG gezien als 

kwetsbare sector en is aangewezen als topsector. Daarbij past een zelfstandige 

positie van de NIWO. Gelet op de kwalitatief goed draaiende instelling, de efficiënte 

taakuitvoering en verwachte transitiekosten heeft de minister besloten om de NIWO 

om te vormen tot een publiekrechtelijk zbo en thans geen verdergaande aanpassing 

van de organisatievorm door te voeren. Zodoende wordt zowel de governance ten 

aanzien van de NIWO verbeterd en in lijn gebracht met het kabinetsbeleid ten 

aanzien van organisaties in de (semi) publieke sector, als de kwaliteit van de 

taakuitvoering geborgd.  

 

 

Stichting Vaarbewijs- en marifoonexamens 

Besluit Individuele businesscase moet meerwaarde aantonen en (financiële) risico's in 

beeld brengen van de onderbrenging van zbo en taken bij het CBR. Uiterlijk 31-12-

2014. 

 

Beoogd resultaat  

per  31-12-2014 

Interne besluitvorming afgerond. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

De business case is afgerond. Er is overleg gevoerd met de betrokken partijen over 

de uitkomsten daarvan. De minister heeft medio december 2014 hierover binnen 

I&M  een besluit genomen (zonder ene definitief besluit te nemen). Dat besluit 

houdt in dat VAMEX geleidelijk zal ingroeien in CBR. Formeel zal de ministerraad 

zich hierover nog uitspreken. 

 

Uit de business is naar voren gekomen dat er synergie-effecten kunnen worden 

gerealiseerd door de Vamex onder te brengen bij het CBR.. De businesscase laat zien 

dat het CBR een propositie heeft ontwikkeld die een (ruwweg) gelijkblijvende 

kwaliteit  van dienstverlening  koppelt aan lagere uitvoeringskosten. Deze 

propositie is echter gebaseerd op onzekerheden rond toekomstige gebeurtenissen, 

zoals de randvoorwaarde dat het computergestuurd examensysteem volgend jaar 

op locatie door het CBR wordt ingevoerd, het creëren van de mogelijkheid tot afgifte 

op locatie en het inrichten van de governance. Teneinde de kwaliteit van de 

taakuitvoering te borgen is gekozen voor de optie om de VAMEX geleidelijk in te 

laten groeien in het CBR en het tempo hiervan af te laten hangen van de kwaliteit die 

het CBR kan leveren, het zgn.”Ingroeimodel”. Synergie en kwaliteitsborging vormen 

daarbij belangrijke aandachtspunten.  

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Tranche II 

 
Stichting Airport Coordination Netherlands 

Besluit Individuele businesscase moet meerwaarde aantonen en (financiële) risico's in 

beeld brengen van de optie om SACN om te vormen tot publiekrechtelijk zbo met 

eigen rechtspersoonlijkheid. Tevens wordt EU verordening afgewacht.  

Uiterlijk 31-12-2015. 
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Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Interne besluitvorming over de opzet van de businesscase. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Op dit moment wordt een plan van aanpak opgesteld voor de businesscase. 

 

Het voornemen dat IenM en SACN een businesscase opstellen, die zal worden 

begeleid/gereviewd door een ABDTOPConsultant.  

 

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Tranche I  
 

Landelijke geschillencommissie weer samen naar school 

Besluit De geschillencommissie is per 01-08-2014 opgeheven. 
 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Bereikt: zbo  opgeheven. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

De geschillencommissie is per 01-08-2014 opgeheven. 

De geschillencommissie ”weer samen naar school” is onderdeel van verouderd 

beleid en komt in het nieuwe beleid rond passend onderwijs dan ook niet meer 

voor. Opheffing is geregeld in het desbetreffende wetsvoorstel passend 

onderwijs. Het stelsel van passend onderwijs is ingevoerd per 1-08-2014. 

 

 

Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties 

Besluit Besluitvorming over opheffing heeft plaatsgevonden. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Wettelijke basis voor opheffing is gelegd. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Het besluit tot opheffing van dit fonds per 1-1-2017 vloeit voort uit de uitwerking 

van het Regeerakkoord Rutte II in een brief aan Kamer d.d.6 -12-2012. 

De 16 miljoen bijdrage van het rijk aan het Mediafonds wordt wegbezuinigd. 

Dit wordt geregeld in een nieuw Wetsvoorstel wijziging Mediawet  2008 dat wordt 

opgesteld naar aanleiding van de beleidsbrief van het kabinet over de toekomst van 

het publieke omroepbestel van 13 oktober 2014 Kamerstuk II 2014-2015, 32827, nr 

67. Dit wetsvoorstel gaat, zoals aangekondigd in die brief, in 2015 naar de Kamer. 

Na 1-1-2017 zal de stimulering van culturele mediaproducties dus niet meer met 

een rijksbijdrage via dit fonds plaatsvinden. 

 

Rijksbijdrage aan dit fonds vervalt per 1-1-2017. 

 

 

 

 

 

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Tranche I  
 

Regionale verwijzingscommissies  
voortgezet onderwijs  

Besluit De RVC's worden vanaf 01-01-2016 opgeheven. 
 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Bereikt: besluitvorming  over wetsvoorstel heeft plaatsgevonden. 
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Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

In het regeerakkoord is aangekondigd dat ook leerwegondersteunend onderwijs 

(lwoo) en praktijkonderwijs (pro) onder de verantwoordelijkheid van de 

samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs gaan vallen. De 

samenwerkingsverbanden krijgen dan de verantwoordelijkheid voor de toewijzing 

en bekostiging van alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de 

klas nodig hebben. Daardoor kunnen ze goed afwegen welke ondersteuning het 

beste bij een leerling past. Het wetsvoorstel “‘Integratie lwoo en pro in passend 

onderwijs” is in de zomer van 2014 naar de Tweede Kamer gegaan. De planning is 

om de wet op 1 augustus 2015 in te laten gaan. Per 1 januari 2016 krijgen 

samenwerkingsverbanden vervolgens de verantwoordelijkheid over het toewijzen 

van de ondersteuning voor lwoo en pro en over de bijbehorende budgetten. 

 

De 16 regionale verwijzingscommissies (RVC’s) worden per 1 januari 2016 

opgeheven. 

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Tranche II 
 

College voor Toetsen en Examens 

Besluit De onafhankelijke beoordeling van de zbo-status van het CvTE wordt meegenomen 

in de wettelijke evaluatie van het CvTE, die voor 1 oktober 2014 afgerond wordt. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

- Wettelijke evaluatie CvTE afgerond en met beleidsreactie naar Eerste en 

Tweede Kamer verstuurd. 

- Onafhankelijke beoordeling van zbo-status CvTE afgerond en besluitvorming 

over zbo-status CvTE tot stand gekomen.  

 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Naast de wettelijke evaluatie is  als onderzoeksopdracht expliciet meegegeven de 

herbeoordeling van de zbo-status van het CvTE.Vijf jaar geleden is er voor gekozen 

om de uitvoeringstaken t.a.v. de examens en regie daarop te beleggen bij één 

instantie, namelijk bij het  onder de Kaderwet ingestelde zbo, het College voor 

Examens.. Het bevoegd gezag is daarmee van de Minister naar het zbo CvTE 

verschoven. Dit is gedaan om de stelselverantwoordelijkheid voor de examens 

(belegd bij de Minister van OCW) en de uitvoering van en regie op de examens niet 

op dezelfde plek te beleggen. Dat zou niet alleen afbreuk kunnen doen aan de 

borging van betrokkenheid en inbreng vanuit de onderwijssector, maar ook aan de 

onafhankelijkheid in oordeelsvorming en advisering over examens, met betrekking 

tot het vaststellen, normeren en 

uitvoeren van examens en uitslagen. De oprichting van het CvTE en de keuze voor 

de zbo--status is bedoeld als borging van voorgenoemde. De vraag die nu voorligt, is 

of een zbo inderdaad de meest geëigende vorm is om dit te borgen. 

De onderzoeksopdracht voor de evaluatie is aldus geformuleerd en uitgezet bij 

onderzoeksbureau ECORYS.  

 

De onderzoeksopdracht is uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat de huidige zbo 

status een optimale facilitering is van de aan het CvTE opgedragen taken. OCW heeft 

besloten conform dit advies de zbo- status voor het CvTE te handhaven. 

 

 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

 
Besluit Besluitvorming over opheffing zbo-status en voortzetting als stichting.  

 

Beoogd resultaat  

31-12-2014 

Bereikt: zbo status KNAW beëindigd.. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

De KNAW heeft geen bezwaar tegen het schrappen van de zbo status uit het BZK 

register wegens het ontbreken van openbaar gezag. De KNAW blijft dan een RWT. 

Over mogelijke verandering van de vormgeving (reglementen, governance, 

bestuurlijke relatie) van de KNAW als RWT wordt dan nader overleg gevoerd. 

 

OCW beschouwt de KNAW niet langer als zbo maar als RWT (zie ook de OCW 

Begroting 2014) vanwege het ontbreken van openbaar gezag. De huidige 

publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid heeft uit overwegingen van doelmatigheid 
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de voorkeur boven de privaatrechtelijke vorm. Het omvormen tot een stichting 

heeft geen meerwaarde en is niet noodzakelijk voor eventuele verbetering van de 

governance. Het feit dat de KNAW daardoor bestuursorgaan blijft in de zin van de 

Algemene Wet Bestuursrecht heeft materieel geen consequenties.  

 

NB BZK en OCW overleggen nog over de status van KNAW. 

 

 
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 

Besluit Voor het NWO geldt de algemene beleidslijn ten aanzien van de vorming van het 

subsidieloket: eerst voor departement, daarna voor zbo's. Vervolgens wordt een 

businesscase opgezet om te bepalen wanneer en op welke wijze zbo's van OCW 

eventueel kunnen aansluiten bij het subsidieloket. Daarna kan besluitvorming 

plaatsvinden over het onderbrengen van uitvoerende werkzaamheden van NWO bij 

het subsidieloket naar verwachting voor 01-01-2017. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Onderzoek naar governance NWO gereed. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Er heeft in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek plaatsgevonden  

door ABDTOPconsult naar organisatie en governance van NWO. In dat kader is ook 

ZonMw in beeld. Het onderzoeksrapport is als bijlage bij de Wetenschapsvisie (25-

11-2014 naar de TK gezonden).  

Ten aanzien van de toekomstige positie van ZonMw en de relatie van ZonMw en 

NWO bereidt de minister van VWS een besluit voor. (zie ook onder VWS/ZonMw). 

 

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie 

Stichting Mondriaan Fonds 

Stichting Nederlands Fonds voor de Film 

Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten 

Stichting Nederlands Letterenfonds 

Besluit De eerste stap is onderzoek naar clustering van cultuurfondsen en inrichting van het 

cultuurstelsel. Rapportage daarover vindt medio 2015 plaats. De tweede stap is de 

implementatie van dat besluit t.b.v. de cultuurnota 2017. Daarna geldt de algemene 

beleidslijn ten aanzien van de vorming van het subsidieloket: eerst voor het 

departement, daarna voor de zbo's. De volgende stap is het opzetten van een 

businesscase om te bepalen wanneer en op welke wijze zbo's van OCW eventueel 

kunnen aansluiten bij het subsidieloket. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Uitvoeren van onderzoek naar mogelijkheden tot clustering loopt.  

 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Rapportage medio 2015 aan de Kamer. 

 

 
Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs 

Besluit OCW onderzoekt samen met het Participatiefonds of en wanneer eventuele 

privatisering mogelijk is. Besluitvorming voor 31-12-2014. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Besluitvorming afgerond. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Het Participatiefonds zorgt voor de verdeling van het financiële risico dat 

schoolbesturen in het primair onderwijs lopen bij de beëindiging van een 

dienstverband. Het fonds betaalt de uitkeringskosten van werkzoekend 

onderwijspersoneel als een schoolbestuur heeft voldaan aan de voorwaarden die in 

het reglement staan. Voor schoolbesturen is dit een financiële prikkel om een 

zorgvuldig personeelsbeleid te voeren Om de uitkeringskosten in het primair 

onderwijs zo laag mogelijk te houden, helpt het Participatiefonds werkzoekend 

onderwijspersoneel bij het vinden van een nieuwe baan. Ook informeert het hen 
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over hun rechten en plichten wanneer ze een werkloosheidsuitkering ontvangen. 

Daarnaast adviseert het fonds scholen over het personeelsbeleid. 

 

Het Participatiefonds werkt nauw samen met het Vervangingsfonds 

Het onderzoek verloopt traag i.v.m. de gevoeligheid van de materie in het overleg 

tussen vakbonden en werkgevers. 

De feitelijke uitvoering, bijvoorbeeld door het risico in de markt onder te brengen 

bij particuliere verzekeraars, moet met grote zorgvuldigheid gebeuren om de 

continuïteit van het onderwijs niet in gevaar te brengen. 

Actuele stand van zaken 

De modernisering van het Pf bevindt zich nog in de verkennende fase. In de brief die 

voor het eind van het jaar naar de Tweede Kamer gaat wordt een passage over de 

stand van zaken verkenning Pf opgenomen. 

 

 
Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg  

voor het Onderwijs 

Besluit OCW onderzoekt samen met Vervangingsfonds of en wanneer eventuele 

privatisering mogelijk is. Besluitvorming voor 31-12-2014. 

 

Beoog resultaat  

per 31-12-2014 

Besluitvorming afgerond. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Dit fonds betaalt de kosten voor vervanging van onderwijspersoneel bij ziekte of 

afwezigheid en levert een bijdrage aan het terugdringen van ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid. 

Het onderzoek verloopt traag i.v.m. de gevoeligheid van de materie in het overleg 

tussen vakbonden en werkgevers. 

De feitelijke uitvoering moet met grote zorgvuldigheid gebeuren om de continuïteit 

van het onderwijs niet in gevaar te brengen. 

 

Actuele stand van zaken 

De vakbonden en de PO-raad hebben een akkoord bereikt over de afschaffing van de 

verplichte aansluiting van het Vf. Dit akkoord is integraal door het bestuur van het 

Vf overgenomen. De Staatssecretaris heeft opdracht gegeven om een 

wetgevingstraject op te starten en de Tweede Kamer per brief voor het eind van dit 

jaar te informeren. Momenteel wordt aan de startnota voor de wetgeving en aan 

deze brief gewerkt. 

 

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Tranche I  
 

Sociale Verzekeringsbank 

Besluit Het streven is de instelling van een Audit Committee bij SVB in 2014 te 

implementeren. Conform het rapport ‘Herpositionering zbo’s’ zal op termijn 

onderzocht worden wat de voor- en nadelen zijn van een scenario waarbij UWV en 

SVB samengevoegd worden. Het voornemen is dit onderzoek uit te voeren in 

2017/2018, het moment waarop de beleidsvoornemens van het kabinet Rutte II 

moeten zijn ingevoerd, de taakstellingen Rutte I en Rutte II vrijwel zijn gerealiseerd 

en de resultaten van de hervormingsagenda in de organisaties voldoende zijn 

verankerd. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Audit Committee ingesteld. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Het AC bij de SVB is ingesteld en  functioneert . 

 

 

 

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen 
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Besluit Het streven is de instelling van een Audit Committee bij UWV in 2014 te 

implementeren. Conform het rapport ‘Herpositionering zbo’s’ zal op termijn 

onderzocht worden wat de voor- en nadelen zijn van een scenario waarbij UWV en 

SVB samengevoegd worden. Het voornemen is dit onderzoek uit te voeren in 

2017/2018, het moment waarop de beleidsvoornemens van het kabinet Rutte II 

moeten zijn ingevoerd, de taakstellingen Rutte I en Rutte II vrijwel zijn gerealiseerd 

en de resultaten van de hervormingsagenda in de organisaties voldoende zijn 

verankerd. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Audit Committee ingesteld. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

De  contouren van het reglement voor het AC UWV zijn helder, de afstemming over 

de instelling van de AC UWV verkeert in de afrondende fase. 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Tranche II 

 
Bureau Financieel Toezicht (BFT) 

Besluit Niet enkel het bestuur van BFT dient over eigen rechtspersoonlijkheid te 

beschikken, maar gehele organisatie. Een onderzoek naar clustering van BFT met de 

AFM wordt als niet voor de hand liggend gezien. Het onderzoeksvoorstel uit 

‘Herpositionering zbo’s’ om een mogelijke clustering te onderzoeken zou 

onderschreven kunnen worden met een datum van afronding in 2016. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Resultaat onderzoek voorzien voor 2016.  

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Resultaat onderzoek voorzien voor 2016.  

 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

Besluit De Kamer is in april 2013 door de staatssecretaris van VenJ geïnformeerd over zijn 

visie op de toekomst van het COA en op de samenwerking in de keten (TK 2012-

2013, 33042, nr. 21). In 2014 wordt een business case uitgevoerd, op basis waarvan 

een besluit kan worden genomen over de toekomstige status van het COA, en over 

de verdergaande samenwerking tussen dan wel integratie van de IND, het COA en 

de DT&V. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Business case uitgevoerd. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

De IND, het COA en de DT&V blijven als afzonderlijke organisaties bestaan. Binnen 

de huidige structuur wordt de samenwerking tussen de drie organisaties nog verder 

geoptimaliseerd. De zbo-status van het COA wordt vooralsnog gehandhaafd. Door 

het opheffen van de raad van toezicht COA per 1 juli 2015 wordt het COA onder 

directere verantwoordelijkheid van de minister geplaatst. Drie jaar na het opheffen 

van de raad van toezicht, per 1 juli 2018, wordt geëvalueerd of deze stap voldoende 

was en of de zbo-status nog steeds passend is. 

 

 
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) 

Besluit Voor SGM loopt een onderzoek of en op welke wijze de samenwerking tussen 

Slachtofferhulp Nederland, het SGM en het CJIB binnen één nieuwe dienst 

synergievoordelen en betere dienstverlening aan slachtoffers kan opleveren. 

Daarbij worden ook de verschillende organisatievormen betrokken. De vraag of de 

rechtsvorm 'agentschap' daarbij past is nu nog niet te beantwoorden. Na afronding 

onderzoek nader bepalen wat meest geëigende organisatie- en rechtsvorm is. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Nadere bepaling n.a.v. onderzoek.  
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Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Het onderzoek naar de mogelijke inrichting van de slachtofferdienstverlening (SGM, 

CJIB, Slachtofferhulp Nederland) is afgerond. De onderzoekers bevelen aan om, 

alvorens organisatiekundige besluiten te nemen, eerst de strategische koers te 

bepalen. Het vervolgtraject n.a.v. het adviesrapport is gestart en leidt naar 

verwachting eind Q2 2015 tot een voorstel voor de inrichting van één loket voor 

slachtofferhulp, inclusief een voorstel voor de rechtsvorm van het SGM.  

 

 
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) 

Besluit Het IFV is geen zbo op rijksniveau, maar een zbo van en voor de veiligheidsregio's 

met de 25 voorzitters van de regio's als bestuur. Het onderzoeksvoorstel uit 

‘Herpositionering zbo’s naar het scheiden van de opleidingstaken en inkooptaken, 

het beleggen van de opleidingstaken in een stichting of bij een instelling die ook de 

opleidingen van politie en andere hulpverleningsdiensten organiseert en het 

bundelen van de inkooptaken als shared serviceorganisatie zou onderschreven 

kunnen worden met een datum van afronding in 2016. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Resultaat onderzoek voorzien voor 2016. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Resultaat onderzoek voorzien voor 2016. 

 
Kansspelautoriteit 

Besluit Bij de behandeling in de Tweede Kamer is zwaar ingezet op de onafhankelijke 

positionering. De Kansspelautoriteit moet op eigen titel aan rechtsverkeer kunnen 

deelnemen en in MR is eerder besloten tot niet samengaan met ACM omdat aard 

toezicht  anders is, de kansspelmarkt sterk in beweging is en samenvoeging met 

geheel andere taken van ACM sterk zou afleiden. Op een termijn van 5 jaar opnieuw 

bezien of samengaan met ACM zinvol is. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Op een termijn van 5 jaar zal opnieuw worden  bezien of samengaan met ACM zinvol 

is. 

 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

In 2019 zal opnieuw worden bezien of samengaan met ACM zinvol is. 

 
Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) 

Besluit Er zal nader onderzocht worden of de voordelen van een eventuele  omvorming van 

deze stichting naar een publiekrechtelijk Zbo zonder eigen rechtspersoonlijkheid 

opwegen tegen de daarvoor benodigde wetswijziging. Besluitvorming zal 

plaatsvinden voor eind 2014. Ook nu al worden de ondersteunende 

werkzaamheden uitgevoerd door het CIBG. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Besluitvorming binnen V&J over de omvorming van de Stichting Donorgegevens 

Kunstmatige Bevruchting is afgerond.   

 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Voor de omvorming van de Stichting Donorgegeven Kunstmatige Bevruchting tot 

een publiekrechtelijk zbo zonder eigen rechtspersoonlijkheid is een voorstel 

opgesteld, afgestemd tussen VWS en VenJ. De SDKB is geïnformeerd over het 

voornemen dat zij een publiek zbo zonder rechtspersoonlijkheid wordt en nu als 

publiek zbo onder de Kaderwet zbo’s gaat vallen. De omvorming zal in 2015 

gerealiseerd worden. 
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Beroepenregistraties 

Besluit Voer een verkenning uit van de beroepenregisters, waarvoor de rijksoverheid een 

(deel)verantwoordelijkheid heeft. Doel van de verkenning is een beeld te verkrijgen 

van de aard en de omvang van de taken die de rijksoverheid zelf uitvoert of 

bekostigt en een inschatting te maken van de opbrengsten, kosten en risico’s van het 

geheel of gedeeltelijk samenvoegen van uitvoeringprocessen. Op basis van deze 

verkenning kan besluitvorming plaatsvinden of verder onderzoek zinvol is en zo ja 

wat de reikwijdte en de probleemstelling van het onderzoek moeten zijn.  

 

Eerstverantwoordelijke SG VenJ 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Aanbieden van het onderzoeksrapport naar welke vormen van clustering van aan de 

nationale overheid gerelateerde beroepenregisters kansrijk zijn aan de 

opdrachtgever. 

 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

De verkenning naar ‘welke vormen van clustering van aan de nationale overheid 

gerelateerde beroepenregisters kansrijk zijn’ bevindt zich in de afrondende fase. In 

overleg met de betrokken departementen zal worden bezien welke vervolgstappen 

zullen worden ondernomen n.a.v. de verkenning.   

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Tranche I  
 

Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Sinti en Roma 

Besluit De opheffing is voorzien in 2014. De stichting blijft in ieder geval tot 1 januari 2015 

bestaan als formeel vangnet. VWS en SZW werken samen met de doelgroep aan een 

zorgvuldige, structurele oplossing. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Opheffing geformaliseerd en einddatum bekend. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Opheffing van het zbo is in voorbereiding. Het werk van de Stichting is gestopt, 

onder de vlag van het zbo (voorzitter, penningmeester en secretaris) wordt nog een 

aantal projecten uitgevoerd, waarvan de voortgang moet zijn geborgd als de 

opheffing van het zbo een feit is. Het streven is dit voor 1 april 2015 geregeld te 

hebben.  

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Tranche I  
 

Pensioen- en Uitkeringsraad 

Besluit CAOR en PUR: Het wetsvoorstel dat de integratie van taken regelt, zal in het 

voorjaar van 2014 aan de Tweede Kamer worden verzonden. De integratie van de 

taken is voorzien per 1 januari 2015. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Integratie van taken afgerond. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

De wet is op 1 januari 2015 in werking getreden. De integratie is per 1.1.2015 een 

feit. CAOR is onderdeel van de PUR geworden.  

 

 

 

 

 

 

Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië 

Besluit CAOR en PUR: Het wetsvoorstel dat de integratie van taken regelt, zal in het 
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voorjaar van 2014 aan de Tweede Kamer worden verzonden. De integratie van de 

taken is voorzien per 1 januari 2015. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Integratie van taken afgerond. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

De wet is op 1 januari 2015 in werking getreden. De integratie is per 1.1.2015 een 

feit. CAOR is onderdeel van de PUR geworden  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Tranche I  
 

College bouw zorginstellingen 

Besluit Het CBZ heeft geen wettelijke taken meer en moet formeel nog worden opgeheven. 

Dit vereist een wetswijziging. Afhankelijk van de keuze in welke wet dit meeloopt is 

de opheffing voorzien per 1 januari 2015, dan wel 1 januari 2016. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Duidelijkheid over opheffing als zbo vóór 1 januari 2015 dan wel 1 januari 2016. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Met de bestuurder van het CBZ is afgesproken dat het CBZ uiterlijk per 1/1/2016 

“leeg wordt opgeleverd”. Alle wachtgeldverplichtingen zijn dan ondergebracht bij 

ABP Loyalis en alle archieven naar de bewaarplaatsen op grond van de Archiefwet. 

Al het personeel is ontslagen. Formele opheffing van het CBZ per 1/1/2016 bij wet 

loopt mee in een nog komende VWS-Veegwet. 

 

 

College sanering zorginstellingen 

Besluit Met betrekking tot het CSZ is het voornemen dit als zelfstandig college op te heffen 

en de resterende taken over te hevelen naar de NZa. Voor definitieve opheffing is 

een wetswijziging vereist. Afhankelijk van de keuze in welke wet dit meeloopt is de 

opheffing voorzien per 1 januari 2015, dan wel 1 januari 2016. 

 

Beoogd resultaat  

31-12-2015 

Duidelijkheid over opheffing als  zbo vóór 1 januari 2015 dan wel 1 januari 2016. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

In het Wetsvoorstel verruiming investeringsmogelijkheden medisch specialistische 

zorg is opgenomen dat de belangrijkste taak van het CSZ op basis van art. 18 WTZi 

overgaat van CSZ naar NZa. Dit wetsvoorstel is  in de Eerste Kamer in behandeling. 

Met de NZa en het CSZ is een traject opgestart om de materiële overgang van alle 

taken en personeel te bewerkstelligen per 1/7/2015. De formele opheffing van het 

CSZ bij wet en de overgang van de resterende taken naar de NZa gebeurt in het 

wetsvoorstel aanpassing WTZi (inwerkingtreding per 1/1/2017) . 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Tranche II 
 

CAK 

Besluit Het CAK is pas recentelijk omgezet van een privaatrechtelijk naar een 

publiekrechtelijk zbo. Omzetting naar een agentschap zou gemoeid gaan met (hoge) 

transitiekosten. Besluitvorming over een eventuele toekomstige wijziging van status 

kan pas plaatsvinden na afronding van overheveling van taken van het CVZ. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Duidelijkheid over overheveling taken van ZiNL (voorheen CVZ) naar CAK. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

De minister van VWS heeft met een wetsvoorstel de overdracht van enkele 

burgerregelingen van het ZiN naar het CAK geregeld. Deze taakoverdracht is in 

overeenstemming met het zbo-beleid van dit kabinet  Tevens wordt met dit 

wetsvoorstel via overgangsrecht bewerkstelligd dat de medewerkers van het ZiN die 

hun werk volgen naar het CAK hun arbeidsvoorwaarden (w.o. ambtelijke status) 

behouden. 
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Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek 

Besluit Bij het VWS-onderzoek naar de herinrichting van de 'geneesmiddelenketen', dat aan 

de Tweede Kamer is toegezegd in het kader van de onderzoeksrapporten over het 

functioneren van de IGZ, wordt gekeken of, en zo ja hoe een mogelijke samenvoeging 

van de CCMO met het CBG en de METC's tot één zbo met een publiekrechtelijke status 

zonder eigen rechtspersoonlijkheid (conform de huidige situatie bij het CBG) een 

reële optie is. Dit mede i.v.m. de gewenste combinatie van uitvoering (METC's) en het 

toezicht daarop (CCMO) in een hand. De resultaten van de eerste fase van het 

onderzoek worden in het voorjaar van 2014 aan de Tweede Kamer gestuurd. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Onderzoek naar geneesmiddelenketen afgerond (TK geïnformeerd 24 april 2014 

(geen bundeling zbo’s)). Onderzoek evt. bundeling ondersteuning afgerond. 

 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

De minister van VWS heeft in  een brief van 24 april 2014  aangegeven niet over te 

gaan tot bundeling van zbo’s. Het onderzoek naar eventuele bundeling is daarmee 

afgerond.  

Ter toelichting: De minister wil de volgende taakverdeling  blijven hanteren: 

bestuursorganen bestaande uit deskundigen oordelen over onderzoeksprotocollen 

(METC’s, CCMO) en geneesmiddelendossiers (CBG), de stichting Lareb vervult een 

onafhankelijke rol bij de geneesmiddelenbewaking, de Inspectie Gezondheidszorg 

houdt onder verantwoordelijkheid van de minister toezicht op de naleving van 

wetten. De minister deelt de opvatting van de onderzoekers dat de nadelen van 

samenvoeging van de METC’s, de CCMO en het CBG (nl. het ontstaan van nieuwe 

scheidslijnen) niet opwegen tegen de voordelen.  

Wel zal nog nader onderzocht worden of het Nederlandse systeem van toetsing 

aanpassing behoeft n.a.v. een aankomende verordening op Europees niveau m.b.t. 

klinische proeven met geneesmiddelen. Dit raakt het werk van de  METC’s en de 

CCMO. Ook zal nog worden onderzocht of het doelmatiger is om de ondersteuning 

van het CBG en de CCMO samen te voegen. Het tweede hangt samen met het eerste, in 

die zin dat daarover pas definitief besloten kan worden als over het eerste is besloten. 

Het streven is voor beide acties in het najaar van 2015 duidelijkheid te hebben 

 

 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

Besluit In het kader van de hervorming van de langdurige zorg en de totstandkoming van een 

nieuwe wet voor die langdurige zorg en de WMO zullen de taken van het CIZ wijzigen. 

Besluitvorming over de status van het CIZ vindt plaats na de consultatie van het 

wetsvoorstel in het veld. In het wetsvoorstel is een publiekrechtelijk zbo beoogd, 

waarop de Kaderwet  zbo's van toepassing is. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Duidelijkheid over status CIZ. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

Op 1 januari 2015 zijn de Wet langdurige zorg en de WMO 2015 in werking getreden. 

De taken van het CIZ zijn daardoor ingrijpend gewijzigd. Het CIZ is bovendien een 

zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid geworden (Wlz, art. 

7.1.1. e.v.). Op dat zbo is de Kaderwet zbo’s van toepassing m.u.v. artikel 15 van 

genoemde wet (betreffende de status van het personeel).  De medewerkers van het 

CIZ hebben privaatrechtelijke arbeidsovereenkomsten en zijn geen 

overheidswerknemer in de zin van de WPA. Het ABP heeft met deze situatie 

ingestemd onder voorwaarde dat vóór 2016 de voortgang op dat dossier moet 

worden gemeld. Ook in 2015 zal het CIZ nog wijzigingen ondergaan. Deze zullen 

consequenties hebben voor de omvang van de organisatie en wijzigende 

beleidsinzichten kunnen aanleiding zijn tot andere werkprocessen. Of dit 

consequenties heeft voor de juridische status van het CIZ valt op dit moment nog niet 

aan te geven.  

 

 

 
College voor Zorgverzekeringen 

(vanaf 1-4-2014 Zorginstituut Nederland) 
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Besluit In 2014 wordt een evaluatieonderzoek opgestart. Najaar 2014 worden de resultaten 

verwacht. Eventuele besluitvorming over herpositionering van (taken van) het CVZ 

kan pas plaatsvinden na de afronding van overheveling van taken naar het CAK. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Vijfjaarlijkse evaluatie afgerond. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

In oktober 2014 is het evaluatieonderzoek afgerond en aan de TK aangeboden. De 

kabinetsreactie is op 16  december 2014 naar de Tweede Kamer gezonden..  

ZINL/CAK en VWS werken samen aan de overheveling van taken. Het streven is om 

deze overheveling per 1 januari 2016 te realiseren. (zie ook onder CAK). 

 

 
Medisch-ethische toetsingscommissies (Cluster) 

Besluit Bij het VWS-onderzoek naar de herinrichting van de 'geneesmiddelenketen', dat aan 

de Tweede Kamer is toegezegd in het kader van de onderzoeksrapporten over het 

functioneren van de IGZ, wordt gekeken of, en zo ja hoe een mogelijke 

samenvoeging van de CCMO met het CBG en de METC's tot één zbo met een 

publiekrechtelijke status zonder eigen rechtspersoonlijkheid (conform de huidige 

situatie bij het CBG) een reële optie is. Dit mede i.v.m. de gewenste combinatie van 

uitvoering (METC's) en het toezicht daarop (CCMO) in een hand. De resultaten van 

de eerste fase van het onderzoek worden in het voorjaar van 2014 aan de Tweede 

Kamer gestuurd. 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Onderzoek naar geneesmiddelenketen afgerond (TK geïnformeerd 24 april 2014 

(geen bundeling zbo’s). Onderzoek evt. bundeling ondersteuning afgerond. 

 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

De minister van VWS heeft in  een brief van 24 april 2014  aangegeven niet over te 

gaan tot bundeling van zbo’s. Het onderzoek naar eventuele bundeling is daarmee 

afgerond.  

Ter toelichting: De minister wil de volgende taakverdeling  blijven hanteren: 

bestuursorganen bestaande uit deskundigen oordelen over onderzoeksprotocollen 

(METC’s, CCMO) en geneesmiddelendossiers (CBG), de stichting Lareb vervult een 

onafhankelijke rol bij de geneesmiddelenbewaking, de Inspectie Gezondheidszorg 

houdt onder verantwoordelijkheid van de minister toezicht op de naleving van 

wetten. De minister deelt de opvatting van de onderzoekers dat de nadelen van 

samenvoeging van de METC’s, de CCMO en het CBG (nl. het ontstaan van nieuwe 

scheidslijnen) niet opwegen tegen de voordelen.  

Wel zal nog nader onderzocht worden of het Nederlandse systeem van toetsing 

aanpassing behoeft n.a.v. een aankomende verordening op Europees niveau m.b.t. 

klinische proeven met geneesmiddelen. Dit raakt het werk van de  METC’s en de 

CCMO. Ook zal nog worden onderzocht of het doelmatiger is om de ondersteuning 

van het CBG en de CCMO samen te voegen. (zien ook bij CCMO).  Het tweede hangt 

samen met het eerste, in die zin dat daarover pas definitief besloten kan worden als 

over het eerste is besloten. Het streven is voor beide acties in het najaar van 2015 

duidelijkheid te hebben. 

 

 
Nederlandse Zorgautoriteit 

Besluit Er vindt een wettelijk verplichte evaluatie van de NZa plaats in het kader van de 

Kaderwet zbo's waarbij het markttoezicht centraal staat (2014). 

 

Beoogd resultaat  

per 31-12-2014 

Evaluatie afgerond. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

De evaluatie van de Wmg/NZa is door de Minister van VWS op 2 september 2014 

aan de Tweede Kamer gestuurd, tegelijk met het rapport Borstlap over het intern 

functioneren van de NZa. Mede naar aanleiding hiervan is door de ministeries van 

VWS en EZ de wenselijkheid bezien van de door het rapport De Leeuw genoemde 

overheveling van bepaalde taken van de NZa naar de ACM. Het kabinet heeft 

besloten het sectorspecifieke markttoezicht (de zorgspecifieke fusietoets en het 

aanmerkelijke marktmacht-instrument, AMM) over te hevelen van de NZa naar de 

ACM (Kamerstukken 2014-2015, 31765 nr. 116). Binnenkort ontvangt de Tweede 

Kamer ook de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Borstlap en de 

evaluatie van de Wmg/NZa, waarin nader wordt ingegaan op de verdere 
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positionering van taken van de NZa.  

 

 
Zorg Onderzoek Nederland/Medische Wetenschappen 

Besluit In het rapport ‘Herpositionering zbo’s’ wordt voorgesteld ZON te laten samengaan 

met NWO. Samenvoeging met NWO is slechts te overwegen indien de voor VWS 

noodzakelijke kennis tot stand blijft komen. Hiervoor is noodzakelijk dat de 

integraliteit van fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en implementatie 

behouden blijft, de derde geldstroom wordt gehandhaafd en VWS invloed houdt op 

de samenstelling van het bestuur en de programmering. Uit het onderzoek naar een 

gedeeld subsidieloket moet in ieder geval blijken dat de betrokkenheid van ZonMw 

bij het proces gedurende de gesubsidieerde onderzoeken gewaarborgd blijft. 

 

Beoogd resultaat  

31-12-2014 

Duidelijkheid over status ZonMw. 

Stand van zaken 

- Proces 

- Inhoud 

ABDTOPconsult heeft een onderzoek afgerond naar organisatie en governance van 

NWO (rapport 10-11-2014). In dat kader is ook ZonMw in beeld. Ten aanzien van de 

positie van ZonMw en de relatie tussen ZonMw en NWO bereidt de minister van 

VWS een besluit voor). (zoals aangegeven in de Wetenschapsvisie die op 25-11-

2014 door de bewindslieden van OCW en EZ naar de TK is gezonden. 

 

 


