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Introductie
Onderwerp
Het grootste deel van de taken en het rijksbeleid wordt uitgevoerd door derden:
organisaties en personen die geen onderdeel zijn van het Rijk.
Dit achtergronddocument biedt inzicht in de veelvormigheid en de omvang van die
schil aan organisaties op afstand die wettelijke taken uitvoeren, publieke belangen
behartigen en publiek geld besteden.
Naast een beschrijving van het veld staat de vraag centraal welke eisen we kunnen
stellen aan verantwoording en toezicht door deze ‘derdenorganisaties’. Op basis van
onze onderzoeken uit de afgelopen twintig jaar naar deze instellingen geven we een
beeld van de feitelijke stand van zaken hierover.
Dit achtergronddocument heeft twee doelen:
• Ordenen en verspreiden van basiskennis over verantwoording en toezicht bij
derdenorganisaties die publieke taken uitvoeren dan wel publieke belangen
behartigen.
• Systematisch vastleggen en toegankelijk maken van de kennis en de publicaties van
de Algemene Rekenkamer op dit terrein.
Het boek kan dienst doen als achtergronddocument en basismateriaal bieden voor
verder onderzoek.
Een actueel thema
De relaties tussen Rijk en derden veranderen voortdurend. Wel zien we twee
dominante algemene trends, die zich ook de komende jaren zullen voortzetten.
Hiermee zullen ook vraagstukken rond verantwoording en toezicht prominent op de
agenda blijven.
Trend 1: een grillige en onvoorspelbare verschuiving tussen publiek en privaat tussen
en binnen organisaties (bijvoorbeeld in rechtsvormen, taken en in financieringsstromen)
We zien ogenschijnlijk tegenstrijdige ontwikkelingen in de verhouding tussen publiek
en privaat. Een overkoepelend en samenhangend beleid ontbreekt. Zo worden
organisaties die nooit publiek zijn geweest, zoals banken, genationaliseerd. Ook
worden private organisaties strenger onderworpen aan publieke regelgeving en
toezicht (denk aan topsalarissen, woningcorporaties, hbo-instellingen). Aan de andere
kant worden voorheen publieke taken zoals toezicht of veiligheidszorg steeds vaker
overgedragen of uitbesteed aan de private sector (bijvoorbeeld het toenemend gebruik
van certificering of de toename van private beveiligingsdiensten).
En op weer andere terreinen treedt juist een toenemende verstrengeling van publiek en
privaat op, zoals in complexe financiële relaties en constructies, in allerlei vormen van
geïntegreerde dienstverlening (wonen, zorg en welzijn) of bij publiek-private
samenwerkingsvormen (infrastructuur en kennis en innovatie).
Er lijkt - mede door de bezuinigingen - wel een onderstroom te zijn naar een kleinere
overheid, waarbij het Rijk taken afstoot naar de private sector dan wel naar decentrale
overheden.
Concreet zien we binnen deze eerste trend vijf ontwikkelingen die niet altijd scherp
van elkaar te scheiden zijn en vaak in combinatie voorkomen:
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1. Privatisering, schaalvergroting en hybridisering
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om schaalvergroting bij instellingen op afstand van
het Rijk, conglomeraatvorming, ontplooiing van private activiteiten naast de
publieke taken, de inzet van het maatschappelijk middenveld voor behartiging van
publieke belangen of om het oprichten van stichtingen waarin publieke partijen
onderling of met private partijen samenwerken. Ook ontstaan soms hybride
stelsels waarin organisaties opereren die tussen staat en markt in zitten, zoals
woningcorporaties en omroepen. Met Europese regels rondom bijvoorbeeld
staatssteun zou het moeilijk kunnen worden om die mengvormen te handhaven.
2. Invoering van marktwerking
Marktwerking brengt ook marktregulering en markttoezichthouders met zich mee.
Ook wordt van instellingen en burgers een actieve consumentenhouding verwacht,
gericht op het verkrijgen van de beste kwaliteit tegen de laagste prijs.
3. Deregulering/liberalisering
Administratieve lastenverlichting blijft een belangrijk streven van de centrale
overheid. Hiervoor schaft het Rijk niet alleen regels af, maar creëert het ook ruimte
voor derden bij het uitvoeren van publieke taken (doeluitkeringen, kaderwetten).
De grote liberaliseringsoperaties zijn afgerond. Op dit moment worden de effecten
en neveneffecten van de stelselwijzigingen duidelijk en ontstaan er nieuwe
bewegingen, zoals meer of sterker toezicht en meer overheidsbemoeienis.
4. Meer publiek-private samenwerking en meer publiek-publieke samenwerking
Het gaat hierbij om verschillende financiële en bestuurlijke constructies
waarbinnen de samenwerking tussen overheden of tussen overheden en private
partijen vorm krijgt.
5. Toenemend gebruik van privaatrechtelijke rechtsfiguren door de overheid
Het gaat hierbij vooral om privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen tussen overheid en
derden in plaats van publiekrechtelijke, bijvoorbeeld door het afsluiten van
convenanten en het vervangen van subsidies door opdrachtverleningen.
Kenmerkend voor de laatste twee veranderingen in de financiële relaties tussen Rijk en
derden is een verschuiving van regulering naar transactie, van bestuursrecht naar
privaatrecht en van verantwoordelijkheden, risico’s en zeggenschap van de overheid
naar zelfstandige organisaties en private partijen.
De ontwikkelingen leiden vaak tot zeer complexe relaties tussen publieke en private
geldstromen en tot complexe juridische constructies (Algemene Rekenkamer, 2009f,
p. 5-10).
De verantwoordings- en toezichtstructuren zullen aan die nieuwe en complexe relaties
tussen publieke en private partijen moeten worden aangepast (zie hoofdstuk 16).
Trend 2 Internationalisering
De tweede trend die we signaleren is internationalisering. Europese wet- en
regelgeving dringen steeds dieper door in nationale reguleringsstelsels. Op het terrein
van toezicht en verantwoording is er bijvoorbeeld een sterke opkomst van regulators
en toezichthouders voor de financiële markten en de luchtvaart. Ander voorbeeld is de
‘inkadering’ door Europa van certificering- en accreditatieinstellingen.
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Ook voor mededinging en staatssteun is bij instellingen op afstand en in publiekprivate samenwerkingsprojecten een sterke doorwerking zichtbaar van Europees
beleid (denk bijvoorbeeld aan de woningcorporatiesector of de elektriciteitssector).
Ten slotte zijn op steeds meer terreinen aanbieders onderdeel van een internationaal
concern (gasbedrijven, vervoersbedrijven, zorgverzekeraars). Hierbij wordt de
behartiging van vitale nationale publieke belangen in toenemende mate onderdeel van
de bedrijfsmatige afwegingen van multinationale bedrijven.
Ook de internationalisering zal de komende jaren leiden tot nieuwe vormen van
verantwoording en de oprichting van nieuwe toezichthouders (zie bijvoorbeeld de
oprichting van drie Europese financiële toezichthouders in 2009).1
Opzet en inhoud
Dit achtergronddocument bestaat uit vier delen:
• Deel i Algemene Rekenkamer
In dit deel schetsen we de staatsrechtelijke positie en de reikwijdte van de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Hier komt ook het begrip ministeriële
verantwoordelijkheid aan de orde. Deze is uitgangspunt voor de reikwijdte van de
bevoegdheden en de controle van de Algemene Rekenkamer bij organisaties op
afstand.

1
Zie: www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/financieeltoezicht/toezicht-op-hetfinanciële-stelsel/europesetoezichthouders (november
2012).

•

Deel ii Verantwoording en toezicht
In dit deel gaan we in op de begrippen verantwoording en toezicht: de vehikels om
de ministeriële verantwoordelijkheid voor derdenorganisaties waar te maken. Ook
beschrijven we de visie van de Algemene Rekenkamer op deze begrippen.

•

Deel iii Verantwoording en toezicht bij organisaties met een wettelijke taak
In dit deel beschrijven we naast de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en de
rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt’s), ook de in de Grondwet genoemde
overheden. Veel organisaties met een wettelijke taak hebben zowel publieke als
private kenmerken. Dit levert complicaties op voor de taakuitvoering en voor
verantwoording en toezicht. In het slothoofdstuk van dit deel gaan we hier nader
op in. Met het publiek-private profiel komen kansen en risico’s van hybriditeit aan de
orde.

•

Deeliv Verantwoording en toezicht bij organisaties met alleen een publieke taak
In dit deel beschrijven we organisaties met een financiële binding met het Rijk,
organisaties met een andere binding met het Rijk en organisaties met Europese
subsidies dan wel wet- en regelgeving. Ook bespreken we een aantal bijzondere
vormen van niet-financiële binding. Organisaties die betrokken zijn bij rijksbeleid
hebben doorgaans op meer manieren een binding met het Rijk. De samenloop van
overheidsinstrumenten en de problematiek die dat met zich meebrengt, komt aan
bod in het slothoofdstuk.
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Figuur 1 Derdenorganisaties betrokken bij rijksbeleid in beeld
Zelfstandig bestuursorgaan (zbo)
Rechtspersoon met een
wettelijke taak (rwt)
Zelfstandige organisaties met een
wettelijke taak niet zijnde zbo/rwt

Provincie
Gemeente
Waterschap
WGR-regio
Bedrijfschappen
Productschappen
SER

Publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie

Minister

Organisaties met alleen een
publiek belang met een
financiële binding
Organisaties met alleen een
publiek belang met een
niet-financiële binding

Woningcorporaties
Zorginstellingen
Staatsdeelnemingen
Subsidies
Leningen
Garanties
Belastinguitgaven
Bijdragen in natura
Betaling voor opdracht
Heffingen
Convenanten
Vergunningen

Overheidsstichtingen
Publiek-private samenwerking

Concessies
Allianties

In Grondwet genoemde overheden
Organisaties met een wettelijke taak
Organisaties met alleen een publiek belang
Overig

Organisaties met Europese
subsidies en/of wet- en
regelgeving

Verantwoording
Dit achtergronddocument is gebaseerd op onderzoeken en publicaties van de
Algemene Rekenkamer uit de laatste twintig jaar 1992-2012).
Op sommige groepen van derdenorganisaties gaan we minder uitgebreid in, omdat
informatie hierover al uitgebreid te vinden is in publicaties van de Algemene
Rekenkamer. U vindt deze publicaties in de literatuurlijst achter in dit achtergronddocument.
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Deel I
Algemene Rekenkamer
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1. Staatsrechtelijke positie Algemene
Rekenkamer
Nederland kent een aantal centrale overheidslichamen die een rol spelen bij het goed
laten functioneren van de democratische rechtsstaat: de Hoge Colleges van Staat. Dit
zijn de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, de Raad van State, de
Nationale ombudsman en de Algemene Rekenkamer.
De Raad van State is het adviesorgaan van de regering bij vooral wetgeving. De
Nationale ombudsman onderzoekt of de overheid zich behoorlijk heeft gedragen tegen
de burger. De Staten-Generaal zijn volksvertegenwoordiging, medewetgever en
controleur van het regeringsbeleid. De Algemene Rekenkamer is evenals de StatenGeneraal belast met de controle van het beleid. Het verschil met de Staten-Generaal is
echter dat de Algemene Rekenkamer daarover alleen een oordeel geeft, nadat het
beleid is vastgesteld. Ook doet ze geen politieke uitspraken. Haar functie is om de
regering en de Staten-Generaal (op basis van onderzoek) van onafhankelijke
informatie te voorzien. In dit hoofdstuk gaan we nader in op haar taken en bevoegdheden.

1.1

Wettelijke taak
Artikel 76 van de Grondwet belast de Algemene Rekenkamer met het onderzoek van de
ontvangsten en uitgaven van het Rijk. Volgens artikel 78, tweede lid, kunnen bij de wet
ook andere taken worden opgedragen. De taak en de bevoegdheden van de Algemene
Rekenkamer zijn nader omschreven in de Comptabiliteitswet 2001 (cw 2001). Ook zijn
haar in enkele specifieke wetten controlebevoegdheden toegekend of onthouden.

1.2

Ontwikkelingen in de staatsrechtelijke positie2
Al eind veertiende eeuw, onder de Bourgondische hertogen, werden in de Nederlanden
regionale rekenkamers ingesteld, die ten behoeve van de vorst toezicht hielden op de
financiën. In 1447 werd een rekenkamer opgericht in Den Haag. Na voorgangers onder
de republiek, de Bataafse staatsregelingen en de Franse tijd, werd in de Grondwet van
1814 bepaald dat er een Algemene Rekenkamer was.
De staatsrechtelijke positie van de Algemene Rekenkamer ontwikkelde zich van controle
ten behoeve van de Koning naar controle ten behoeve van de Staten-Generaal.

1.2.1

2
Zie hierover bijvoorbeeld:
Stevers (1979); Margry, Van
Heukelom & Linders (1989)
en Warmelink (1993).

Controle voor de Koning
De Algemene Rekenkamer stelde onder de grondwetten van 1814 en 1815 de staatsrekening vast. Ze gaf daarbij ook een oordeel over de rechtmatigheid van de uitgaven.
Conflicten tussen de Algemene Rekenkamer en ministers hierover werden door de
Koning beslist. De grondwettelijke verplichting tot verantwoording door de Koning
aan de Staten-Generaal was destijds beperkt tot het doen van verslag over de besteding
van de geldmiddelen. Hij hoefde geen vastgestelde staatsrekening of enig commentaar
van de Algemene Rekenkamer te overleggen. Tot 1840 geschiedde de controle zo in
feite voor de Koning.
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1.2.2

Controle voor de Staten-Generaal
In de Grondwet van 1840 is de eerste stap gezet naar een ministeriële verantwoordelijkheid. Bepaald werd dat de Koninklijke Besluiten mede door een minister moesten
worden ondertekend. Dit echter alleen om hem - strafrechtelijk - verantwoordelijk te
stellen, mochten die besluiten de Grondwet of een andere wet schenden.
Ook betekende deze Grondwet de eerste stap naar een van de regering onafhankelijke
positie van de Algemene Rekenkamer en een dienstverlenende functie voor de StatenGeneraal. Ter wille van hun onafhankelijkheid werd bepaald dat de leden van dit Hoog
College voor het leven worden aangesteld. De Algemene Rekenkamer moest de door
haar afgesloten rekening van uitgaven en ontvangsten jaarlijks aan de Staten-Generaal
meedelen. Op grond van de Instructiewet van 1841 bracht ze sinds 1842 jaarlijks
verslagen uit, waarin ze inging op geconstateerde inbreuken op de rechtmatigheid en
ook ondoelmatigheden in het geldelijk beheer signaleerde. De Staten-Generaal
konden op basis van geconstateerde onrechtmatigheden ministers ter verantwoording
roepen.
In 1848 werd de volledige politieke ministeriële verantwoordelijkheid in de Grondwet
vastgelegd. Sindsdien kan de Staten-Generaal ministers ook op basis van
gesignaleerde inbreuken op de doelmatigheid ter verantwoording roepen.
Bij deze grondwetsherziening is bovendien de bepaling opgenomen dat het Rijk elk
dienstjaar verantwoording aflegt over de staatsuitgaven en –inkomsten aan de regering
en Staten-Generaal (de wetgevende macht), onder overlegging van de door de
Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekening. Deze bepaling is sindsdien blijven
bestaan, met dien verstande dat in de Grondwet van 1983 is bepaald dat de
verantwoording aan de Staten-Generaal geschiedt en niet meer aan regering en StatenGeneraal samen.
De verschuiving naar Staten-Generaal komt in 1984 ten volle tot uiting in de Memorie
van Toelichting bij de 1e wijziging van de Comptabiliteitswet 1976 (Financiën, 1985). Daarin
stelt de regering op meer plaatsen uitdrukkelijk dat in ons staatsbestel de Algemene
Rekenkamer als Hoog College van Staat en onafhankelijk controleorgaan primair voor
het parlement is belast met de controle op de uitgaven en ontvangsten van het Rijk. De
regering legt daarbij ook uitdrukkelijk de relatie tussen deze controle en de
ministeriële verantwoordelijkheid: de betrokken minister kan met een rapportage van
de Algemene Rekenkamer door het parlement ter verantwoording worden geroepen
(Financiën, 1985, p. 19-20).
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2 Onderzoeksbevoegdheden Algemene
Rekenkamer bij derden
Naast de in het vorig hoofdstuk beschreven controle van de uitgaven en ontvangsten
van het Rijk is de Algemene Rekenkamer, op grond van het in 1989 van kracht
geworden artikel 59 van de Comptabiliteitswet (thans artikel 91 cw 2001), bevoegd
onderzoek te doen bij rechtspersonen die een financiële binding hebben met het Rijk
en bij rechtspersonen die met publiek geld een publieke taak uitoefenen. Tevens heeft
ze sinds 1 mei 2002 controlebevoegdheden voor de besteding van gelden van de
Europese Unie (eu) door derden op grond van artikel 92 cw 2001. Ten slotte zijn haar
in enkele specifieke wetten bevoegdheden bij bepaalde organisaties toegekend of zijn
deze daarvan uitgesloten.
Al van oudsher betreft de controle van de Algemene Rekenkamer bij het Rijk zowel de
rechtmatigheid als de doelmatigheid. In de wijze waarop beide controles plaats vinden
zijn echter vooral na de oorlog grote veranderingen opgetreden. In de - relatief nieuwe controle op organisaties buiten het Rijk hebben zich eveneens grote ontwikkelingen
voorgedaan. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:
• naar supervisie, ofwel steunen op en review van werkzaamheden van anderen voor
de eigen controle (systeemcontrole);
• uitbouw van het onderzoek naar doelmatigheid als bijproduct van de rechtmatigheidscontrole naar een uitgebreide, zelfstandige taak;
• meer onderzoek bij instellingen buiten het Rijk;
• integratie van de verschillende controles.
In dit hoofdstuk gaan we alleen in op de ontwikkelingen in de controle bij de
organisaties op afstand van het Rijk en bij de derden die eu-gelden besteden. 3

2.1

Ontwikkelingen in de overheidsorganisatie
Midden negentiende eeuw was de rijksoverheid een relatief kleine organisatie. Ze telde
in 1868 zeven departementen. Er was overigens toen al sprake van een gecompliceerd
apparaat met een onderscheid tussen centrale ministeries en buitendiensten, die
tezamen de departementen vormden. Nadien heeft dit apparaat zich zeer sterk
uitgebreid en vond een indrukwekkend proces van arbeidsverdeling plaats. Een sterk
toegenomen aantal overheidstaken en -voorzieningen wordt nu uitgevoerd door niet
alleen het Rijk, maar ook door de lagere overheden en allerlei andere rechtspersonen
buiten het Rijk.
Deze ontwikkelingen hebben, vooral na de Tweede Wereldoorlog en versterkt door de
deregulerings- en privatiseringsgolf vanaf eind jaren tachtig van de vorige eeuw, geleid
tot een discussie over de werkingssfeer van de Algemene Rekenkamer, die van oudsher
alleen de controle van de financiën van het Rijk als kerntaak had (Van der Pot-Donner,
2001, p. 432-433).

3

2.2

Publiekrechtelijk en budgettair beginsel

Zie voor (de ontwikkelingen
in) het rechtmatigheids- en
doelmatigheidsonderzoek
de hoofdstukken 4 en 5 en
Wieles (2005).

Stevers (1979, p. 139) wijst erop dat de werkingssfeer van de Algemene Rekenkamer
vooral problematisch is geworden door de ‘diffusie’ tussen het Rijk en de overige
sectoren. Daarmee doelt hij op de vervaging van bestuurlijke grenzen sinds de Eerste
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en vooral de Tweede Wereldoorlog. Het is niet meer duidelijk waar bestuurlijk het Rijk
ophoudt en een andere instantie begint. Daardoor krijgen constructies die deze
grenzen scherp afbakenen uit bestuurlijk oogpunt steeds meer een fictief karakter. De
vraag rijst dan of controle door de Algemene Rekenkamer en de daarmee verbonden
rapportering al of niet bij die juridische grenzen stopt dan wel dient te stoppen.
Volgens Stevers (2001, p. 140-141) kent de diffusie twee verschillende bronnen:
juridische constructies en financiële stromen. Deze vallen overigens dikwijls samen,
doordat ze gelijktijdig optreden. Bij de juridische constructies gaat het om de
oprichting van een rechtspersoon door het Rijk dan wel het overdragen van een
rijkstaak aan een andere instantie. Bij financiële stromen die tot diffusie leiden, gaat
het om financiële transacties van niet louter commerciële aard tussen het Rijk en
anderen, die al of niet rechtspersonen kunnen zijn. In navolging van Stevers duiden we
deze aan als financiële bindingen. Een voorbeeld hiervan zijn subsidies.
Stevers (2001, p. 142-148) onderscheidt drie beginselen voor mogelijke afbakeningen
van de werkingssfeer van de Algemene Rekenkamer in zo’n diffuse situatie. Het eerste
houdt in dat haar controle zich beperkt tot uitsluitend de centrale overheid, de staat.
Daarop gaan we hier verder niet in. Volgens het tweede publiekrechtelijk beginsel zijn
ook andere rechtspersonen dan de staat onderworpen aan de controle van de
Algemene Rekenkamer, en wel de rechtspersonen die behoren tot ‘de publieke sfeer
van het Rijk’. Het gaat hier om een afbakening gebaseerd op zuiver juridische
kenmerken. Het budgettaire beginsel is daar juist wel op gebaseerd. Volgens dit derde
beginsel strekt de werkingssfeer van de Algemene Rekenkamer zich behalve tot de
staat ook uit tot alle huishoudingen die een financiële binding met het Rijk hebben.

2.3

Uitgangspunten Algemene Rekenkamer
Na de oorlog zag de Algemene Rekenkamer haar werkingssfeer bedreigd doordat de
financiële grenzen van het Rijk steeds meer afweken van de formeel-juridische grenzen
die haar bevoegdheden in belangrijke mate bepaalden (Dolmans, 1989, p. 395).
Daarbij zijn voor haar steeds twee, al begin jaren vijftig geformuleerde, uitgangspunten
van wezenlijk belang geweest.
Allereerst stelde de Algemene Rekenkamer in het Verslag 1950 dat zij het beginsel
huldigde dat het geldelijk beheer in de overheidssfeer, ongeacht de wettelijke vorm
ervan, gecontroleerd dient te worden door een orgaan dat geheel los staat van het
uitvoerende gezag en dat in staat is een onafhankelijk oordeel over de ‘financiële
gestie’ te geven. Van bijzondere waarde achtte zij het dat de resultaten van een
dergelijke controle publiek zijn en mede dienen ter ondersteuning van de controle
door de Staten-Generaal (Algemene Rekenkamer, 1951, p. 17-18).
Daarnaast benadrukt ze in het Verslag 1951 ten principale als haar standpunt dat
(financiële) controle eigen onderzoek impliceert. Zij wenste een zelfstandige bevoegdheid tot controle ter plaatse. Alleen dan was naar haar mening sprake van controle ‘in
de volle zin des woords’ (Dolmans, 1989, p. 395-396; Algemene Rekenkamer, 1952,
p. 13-14).

2.4

Algemene regeling bevoegdheden bij derden
In 1912 kreeg de Algemene Rekenkamer voor het eerst bevoegdheden bij organisaties
buiten het Rijk. Toen kwamen de (nog jonge) staatsbedrijven met een commerciële
boekhouding via de Bedrijvenwet onder haar controle (Cramer, 1989, p. 233). Lange
tijd heeft een algemene wettelijke regeling van haar bevoegdheden buiten het Rijk
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ontbroken. Wel zijn op grond van specifieke wetten en andere regelingen diverse
instellingen in de loop van de tijd onder de bevoegdheden van de Rekenkamer
gebracht, zoals omroepverenigingen, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (abp)
en instellingen voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Per saldo echter was de
werkingssfeer van de Algemene Rekenkamer buiten het Rijk lange tijd verbrokkeld en
fragmentarisch geregeld (Dolmans, 1989, p. 397).
Uiteindelijk is pas per 1 januari 1989 een algemene wettelijke regeling voor de
werkingssfeer van de Algemene Rekenkamer buiten het Rijk van kracht geworden.4
Het wetsvoorstel daartoe was in 1984 ingediend. De regeling is neergelegd in het
huidige artikel 91 van de Comptabiliteitswet 2001. Ze is tot stand gekomen onder
sterke druk van de Tweede Kamer, nadat deze bij enige debacles bij door het Rijk
financieel gesteunde ondernemingen (waaronder rsv) was geconfronteerd met (de)
beperkingen in de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer (Dolmans, 1989,
p. 400-403).
De regeling gaat uit van de twee eerder genoemde door Stevers gegeven beginselen,
het budgettaire en het publiekrechtelijke.5

2.4.1

Budgettair beginsel: financiële bindingen
Artikel 91 Comptabiliteitswet 2001 geeft de Algemene Rekenkamer rechtstreekse
bevoegdheid tot controle ter plaatse in geval van financiële bindingen: subsidies,
leningen en garanties en deelnemingen. Natuurlijke personen zijn met het oog op de
privacybescherming geheel buiten de wet gelaten (Dolmans, 1989, p. 403).

2.4.2

De regels voor de publiekrechtelijke sfeer komen erop neer dat de Algemene
Rekenkamer een taak en een rechtstreekse controlebevoegdheid heeft bij de zogeheten
rwt’s: rechtspersonen die een bij of krachtens de wet geregelde taak uitoefenen en
daartoe geheel of gedeeltelijk bekostigd worden uit de opbrengst van bij of krachtens
de wet ingestelde heffingen6 (Dolmans, 1989, p. 403-404). Uitgangspunt voor de
controle op de rwt’s is weliswaar het publiekrechtelijk beginsel, maar dit is niet geheel
doorgevoerd. De bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer strekken zich bij
rechtspersonen die een publiekrechtelijke taak uitvoeren slechts uit tot die welke
daarnaast ook worden bekostigd uit publiek geld. Het betekent dat ze bij rechtspersonen die wel een wettelijke taak uitvoeren, maar daartoe niet uit wettelijke
heffingen worden bekostigd, zoals veel keuringsinstellingen, geen bevoegdheden
heeft om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar de taakuitvoering.

4
Comptabiliteitswet 1976,
zoals gewijzigd bij wet van
8 december 1988, Stb. 596.
5
Zie voor een historische
schets van de totstandkoming van het huidige
artikel 91 Cw 2001:
Algemene Rekenkamer
(1995b), p. 3-5.
6
In het vervolg wordt de
term ‘wettelijk’ gebruikt in
plaats van 'bij of krachtens
de wet geregeld'.

Publiekrechtelijk beginsel: rwt’s

2.4.3

Uitzonderingen
Van de controle door de Algemene Rekenkamer uitgezonderd zijn provincies,
gemeenten, niet bij wet ingestelde lichamen (zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen), waterschappen, openbare lichamen voor beroep en bedrijf
en Kamers van Koophandel (artikel 91, zeventiende lid, cw 2001). Voor al deze
rechtspersonen geldt volgens de memorie van toelichting dat zij op basis van de
Grondwet en de wet autonoom zijn (hun eigen huishouding kunnen inrichten) en dat
in de geldende regels een democratisch functioneren veilig is gesteld (Dolmans, 1989,
p. 404).
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2.5

Controle van EU-gelden
Nederland droeg in 2010 ongeveer € 5,6 miljard af aan de Europese Unie en ontving
ongeveer € 2,1 miljard terug (Algemene Rekenkamer, 2012d, p. 54-55). Veel van deze
ontvangsten zijn landbouwsubsidies of bijdragen uit de structuurfondsen aan sociale
projecten op provinciaal en gemeentelijk niveau en subsidies voor het ontwikkelen van
nieuwe technologieën. Dit geld wordt niet alleen aan de ministeries uitgekeerd, maar
in veel gevallen ook rechtstreeks aan lokale overheden, burgers en bedrijven. De
lidstaat is echter aansprakelijk voor schending van het communautaire recht door alle
organen van een lidstaat. Hij dient krachtens artikel 10 van het eg-verdrag
doeltreffende maatregelen te treffen ter verzekering van de correcte uitvoering van het
eu-beleid.
Lange tijd moest de Algemene Rekenkamer voor onderzoek naar het toezicht vanuit de
rijksoverheid op de (besteding van de) eu-geldstromen een beroep doen op vrijwillige
medewerking van gemeenten, ondernemingen en particulieren, omdat ze onvoldoende
controlebevoegdheden had. Sinds 1 mei 2002 beschikt de Algemene Rekenkamer
echter wel over deze bevoegdheden. Volgens artikel 92 van de Comptabiliteitswet 2001
heeft ze bevoegdheden om bij particulieren die een beroep of bedrijf uitoefenen,
rechtspersonen, bedrijven, provincies, gemeenten en instellingen die eu-subsidies
ontvangen, te onderzoeken of zij het geld juist hebben besteed. Dit voor zover de Staat
aansprakelijk is onder of ingevolge Europese verdragen voor de bij de subsidies
horende verplichtingen. Normaal gesproken vallen decentrale overheden, particulieren
en organisaties en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid buiten de controlebevoegdheden van de Algemene Rekenkamer, maar voor de Europese fondsen is een
uitzondering gemaakt.
De Algemene Rekenkamer stelde in 1997 in de nota’s Beheer en controle eg-geldstromen in
Nederland en Herbezinning taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer dat deze
bevoegdheden noodzakelijk zijn om goed verslag te kunnen doen over de ministeriële
verantwoordelijkheid voor eu-beleid op het niveau van de eindbesteder.
De wet Toezicht Europese Subsidies (tes), op grond waarvan het Rijk toezicht houdt
op Europese subsidies en naar aanleiding waarvan artikel 92 cw 2001 is ingevoerd, is
vervangen door de wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten (nerpe). In
die wet krijgt het Rijk aanvullende instrumenten om de naleving van Europese regels
door publieke entiteiten, zoals voor aanbestedingen door decentrale overheden en
zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), beter te borgen. In mei 2012 heeft de Eerste
Kamer ingestemd met het wetsvoorstel.
De wet nerpe geeft (in de artikelen 2 en 3) de verantwoordelijke minister de bevoegdheid om een bijzondere aanwijzing aan een publieke entiteit te geven wanneer deze
verzuimt aan Europese verplichtingen te voldoen of dit dreigt te verzuimen.
Naast de aanwijzingsbevoegdheid is in (artikel 7 van) het wetsvoorstel vastgelegd dat
het Rijk de betaling van een boete of terugbetaling van subsidie kan verhalen op een
publieke entiteit. Deze bepaling komt voort uit de wet Toezicht Europese Subsidies
(tes).
Deze uitbreiding van bevoegdheden van de minister loopt niet gelijk met de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. De Comptabiliteitswet 2001 moet daarvoor
worden aangepast.

20

algemene rekenkamer

2.6

Problemen in huidige bevoegdheden
Door de ontwikkelingen in de relaties tussen Rijk en derden bij de uitvoering van
rijksbeleid (zie onder meer hoofdstuk 16) schieten de huidige bevoegdheden van de
Algemene Rekenkamer tekort en verdwijnt een belangrijk deel van het publieke geld en
de wettelijke taakuitvoering buiten ons beeld. In de delen iii en iv gaan we bij de
verschillende organisaties telkens in op de bevoegdheden van de Algemene
Rekenkamer en de bijkomende problemen. In deze paragraaf gaan we in op drie
belangrijke categorieën waar de bevoegdheden in het geding zijn: (1) deelnemingen,
(2) subsidies, garanties en leningen en (3) rechtspersonen met een wettelijke taak.

2.6.1

Deelnemingen
De Algemene Rekenkamer heeft op grond van artikel 91 lid 1a en 1b, cw 2001
bevoegdheden bij naamloze vennootschappen (nv’s) en besloten vennootschappen
(bv’s) met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de Staat (nagenoeg) het gehele of
tenminste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal houdt. Haar bevoegdheden bij
deelnemingen strekken zich niet echter uit tot de dochterdeelnemingen, ook niet als
het volle (100%) dochters zijn (zoals ns, TenneT, abv amro Group nv). Eveneens
heeft ze geen bevoegdheden bij nv’s of bv’s waarin de Staat via een andere rechtspersoon, zoals een stichting, deelneemt (bijvoorbeeld Meerstad Groningen). Ten slotte
heeft ze ook geen bevoegdheden bij deelnemingen of dochters van rwt’s (zoals tno
Bedrijven bv).

2.6.2

Subsidies, garanties en leningen
Op grond van artikel 91 lid 1c, cw 2001 heeft de Algemene Rekenkamer bevoegdheden
bij rechtspersonen, commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder
firma waaraan de Staat of een derde voor rekening of risico van de Staat rechtstreeks of
middellijk een subsidie, lening of garantie heeft verleend. Deze regeling kent twee
grote leemtes voor de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer:
• De Staat financiert de uitvoering door derden van bepaalde - niet-wettelijke overheidstaken tegenwoordig vaak met opdrachten op basis van contracten in
plaats van met subsidies. Contractuele opdrachten vallen niet onder de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Voorbeelden zijn de ict Uitvoeringsorganisatie (ictu) en Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
(caop).
• Bijdragen in natura aan derden, zoals het kosteloos ter beschikking stellen van
personeel of faciliteiten, vallen niet onder het subsidiebegrip en zijn dus, hoewel
het Rijk betaalt, uitgesloten van de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer.
Een voorbeeld is Verificatie Bureau benchmarking Energie-efficiency (vbe).
Daarnaast vallen betalingen van de Staat vanwege de herverzekering van politieke
risico’s en bepaalde commerciële risico’s die een Nederlands bedrijf loopt op een
buitenlandse afnemer niet onder de werking van artikel 91 en is steun in de vorm van
belastingfaciliteiten een ‘grijs gebied’.

2.6.3

Rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt’s)
Op grond van artikel 91 lid 1d heeft de Algemene Rekenkamer bevoegdheden bij rwt’s.
Het hoofdprobleem zit hier in de koppeling van de wettelijke taak aan de wettelijke
heffing en de interpretatie van deze laatste. Er zijn bijvoorbeeld organisaties die een
wettelijke taak uitoefenen, maar niet worden betaald uit een wettelijke heffing. Dit
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speelt vooral bij keuringsinstellingen. Men is in een aantal gevallen verplicht tot
‘afname’ van een keuring, waarvoor een tarief betaald moet worden. Maar omdat de
minister alleen een maximumprijs vaststelt, valt dit niet onder de definitie van
wettelijke heffing en buiten de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Toch gaat
het om een publieke taak en kan de burger niet aan de betaling ontkomen.
Figuur 2 geeft een overzicht van de grenzen aan de wettelijke bevoegdheden van de
Algemene Rekenkamer (beeld mei 2012).
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Figuur 2 De grenzen aan de wettelijke bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer in beeld
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3 De Algemene Rekenkamer en de ministeriële
verantwoordelijkheid
3.1

Uitgangspunt
Er is op dit moment - in het verlengde van de staatsrechtelijke positie van de Algemene
Rekenkamer - brede overeenstemming over dat de mate van de controle en de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer de reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheid moeten volgen. Dit uitgangspunt gold in 2001 uitdrukkelijk bij de toekenning
van bevoegdheden aan de Algemene Rekenkamer voor de controle op de eu-uitgaven
(zie bijvoorbeeld Financiën, 2001, p. 9).
Hoewel de regering dit uitgangspunt ook eerder wel meer of minder expliciet
hanteerde voor de uitbreiding van de bevoegdheden - bijvoorbeeld in 1989 bij de
toekenning van een algemene onderzoeksbevoegdheid bij financiële bindingen en
rwt’s (Financiën, 1985, p. 15-20) - heeft de Algemene Rekenkamer het in 1998 nog
eens bevestigd in een nota aan de Tweede Kamer. Daarin stellen we het als onze taak te
zien om geldstromen waarvoor een minister eindverantwoordelijk is, volledig te
kunnen onderzoeken en daarover verslag te doen (Algemene Rekenkamer, 1997b, p. 2).
Het kabinet heeft in een reactie op onze nota in beginsel het uitgangspunt onderschreven, dat de controle de invulling van de ministeriële verantwoordelijkheid betreft
en haar bevoegdheden de ministeriële verantwoordelijkheid volgen (Financiën, 1999,
p. 3 en 12).
In zijn advies bij het voorstel voor de achtste wijziging van de Comptabiliteitswet
(eu-bevoegdheden) zegt ook de Raad van State dit een juist uitgangspunt te achten.
De taak van de Algemene Rekenkamer staat niet los van de ministeriële verantwoordelijkheid, maar is daaraan complementair. De raad maakt daarbij overigens wel de
kanttekening dat, zoals hij al eerder had toegelicht (Raad van State, 1995), de
ministeriële verantwoordelijkheid geen afgebakend en juridisch vaststaand begrip is
en deze ook niet beperkt is tot de uitoefening van bestaande bevoegdheden (Raad van
State, 2001, p. 1-2).
Overigens liepen en lopen de feitelijke omvang van controle en bevoegdheden van de
Algemene Rekenkamer niet altijd parallel aan de reikwijdte van de ministeriële
verantwoordelijkheid, hoewel er dus brede overeenstemming is over het uitgangspunt
dat dat wel zou moeten. Dit punt komt bij de paragrafen over de verschillende groepen
derdenorganisaties aan de orde.

3.2

Het begrip ministeriële verantwoordelijkheid
De ministeriële verantwoordelijkheid is door de Raad van State (1999, p. 2)
omschreven als het staatsrechtelijk uitgangspunt dat de ministers - gezamenlijk en
afzonderlijk - aanspreekbaar zijn op het doen en laten van de regering bij de
behartiging van het algemeen belang en de vervulling van hun taken.
Dit beginsel vormt de basis voor de politieke controle op het functioneren van de
regering en stoelt op drie bepalingen in de Grondwet, te weten:
• De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers, waarbij de Koning
onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn (artikel 42).
• De ministeries staan onder leiding van een minister (artikel 44, eerste lid).
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•

De ministers en staatssecretarissen verschaffen de Eerste of Tweede Kamer de
gevraagde inlichtingen (artikel 68, eerste lid).
Over de kern van het begrip ministeriële verantwoordelijkheid bestaat brede
consensus. De omschrijvingen door de Raad van State en anderen sluiten aan bij de
algemeen gedeelde notie, dat de grondbetekenis van verantwoordelijkheid ligt in het
kunnen worden aangesproken door een forum (Tuurenhout, 1992, p. 26)7; bij de
ministeriële verantwoordelijkheid gaat het om het aangesproken kunnen worden van
de ministers door het parlement.8 De ministeriële verantwoordelijkheid is het belangrijkste beginsel van het functioneren van het parlementaire stelsel.9
Het effectueren van de ministeriële verantwoordelijkheid kent drie fasen:
1. De fase waarin een minister informatie verschaft aan de Staten-Generaal.
2. De fase waarin de minister over deze informatie debatteert met de parlementsleden.
3. De fase waarin de Staten-Generaal een oordeel uitspreken naar aanleiding van het
debat. Dit kan in het uiterste geval uitmonden in het opzeggen van het vertrouwen
in de minister.
De Algemene Rekenkamer speelt alleen een rol in de eerste fase, de informatieverstrekking aan het parlement. Het parlement kan aan de hand van onze rapportage
een minister om informatie vragen en ter verantwoording roepen.

3.3

Reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheid
In de jaren negentig van de vorige eeuw is, mede door de toen doorgevoerde verzelfstandigingen van onderdelen van het Rijk, de vraag tot hoever de ministeriële
verantwoordelijkheid reikt, uitgebreid aan de orde geweest. Daarbij draait het vooral
om twee vragen: wat zijn wel en geen overheidstaken ofwel publieke belangen
waarvoor een minister verantwoordelijk zou moeten zijn en tot hoever gaan bij het
uitvoeren van overheidstaken ofwel het behartigen van publieke belangen de
verantwoordelijkheden van de minister?
Voor de Algemene Rekenkamer is de eerste vraag niet van belang; de vraag wat
overheidstaken zijn behoort tot het politieke domein waar ze buiten moet blijven. De
vraag naar de reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheden is voor haar wel
belangrijk. Die speelt vooral wanneer de uitvoering van wettelijke taken dan wel
behartiging van publieke belangen bij derden is neergelegd.

3.3.1
7
Tuurenhout heeft deze
grondbetekenis van het
begrip verantwoordelijkheid

Discussie buiten de politiek
Veelal gaat de discussie over de reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheid
over de vraag of ministers überhaupt wel verantwoordelijk (zouden moeten willen) zijn
voor het handelen van de ambtelijke dienst of personen en organisaties buiten het Rijk.

ontleend aan Van Gunsteren
(1974), p. 16 e.v.
8
Vergelijk Elzinga (1994),
p. 31.
9
Zie Minderman 2000, p. 74
en vergelijk Commissie
Scheltema (1993), p. 7.

Ambtelijke dienst
Er is veel discussie (geweest) over de verantwoordelijkheid van bewindslieden voor het
al dan niet falen van de ambtelijke dienst. Die discussie deed zich bijvoorbeeld voor bij
de rampen in de Bijlmer en Enschede. In deze context kwamen secretarissen-generaal
eind jaren negentig met de suggestie om onderscheid te maken tussen de verantwoordelijkheid voor individuele gevallen en een meer structurele verantwoordelijkheid. De
laatste zou bij de minister blijven, terwijl voor individuele gevallen de secretarissengeneraal zouden kunnen worden aangesproken. Aan deze suggestie is geen gevolg
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gegeven, zodat ministers ten volle verantwoordelijk zijn voor (het handelen van) de
ambtelijke dienst.
Van een andere orde is de discussie over de verhouding tussen de minister en
ambtenaren die wettelijke taken krijgen toegekend, zoals bij het Openbaar Ministerie
(om). Vraag is dan in hoeverre de minister daar nog verantwoordelijk voor kan worden
gesteld. Verband daarmee houdt de vraag in hoeverre de minister aanwijzingen kan
geven in individuele zaken. De discussie is in die zin beslecht dat de hiërarchische
ondergeschiktheid aan de minister niet wordt doorbroken door de toekenning van
bevoegdheden aan een ambtenaar. Dit betekent bijvoorbeeld bij het om dat de minister
wel degelijk verantwoordelijk wordt gehouden voor het handelen of nalaten van het
om en ambtenaren hier ook aanwijzingen in individuele zaken kan geven.
Organisaties op afstand van het Rijk
De discussie over de verantwoordelijkheid van de minister voor organisaties op afstand
met een publieke taak, zoals de politieregio’s, de ns en de rdw ligt in het verlengde
van de voorgaande. Ook deze organisaties hebben bij de wet bepaalde taken en
bevoegdheden gekregen en de vraag is dan of en in hoeverre de minister op de
uitoefening daarvan nog aangesproken kan worden dan wel daarvoor verantwoordelijk
kan worden gehouden. Het principiële verschil is dat die organisaties anders dan de
ambtenaren niet hiërarchisch ondergeschikt zijn aan de minister. De minister kan
dergelijke organisaties daarom alleen opdracht geven zaken te doen of te laten voor
zover hij daartoe expliciet wettelijk bevoegd is.
Hoe tegen deze kwestie wordt aangekeken wordt sterk bepaald door opvattingen over
democratie. In ’t Veld et al. (1998) maken een onderscheid tussen een unicentrische en
een pluricentrische democratieopvatting.
Binnen een unicentrische democratieopvatting eindigen alle nationale besluitvormingsprocessen uiteindelijk in het relatiepatroon tussen parlement en regering.
Die centrale verantwoordingsrelatie komt tot uitdrukking in de ministeriële
verantwoordelijkheid. Binnen deze opvatting is het uitgesloten, dat bijvoorbeeld een
zbo een rechtstreekse verantwoordingsrelatie onderhoudt met het parlement of dat er
publieke verantwoording plaats vindt buiten de minister om.
Binnen een pluricentrische opvatting is een veelsoortiger relatiepatroon mogelijk.
Daarbinnen mogen publieke partijen zelfstandig optreden en is het zeer wel mogelijk
dat zij onder toezicht staan van een toezichthouder, die zelf ook weer niet rechtstreeks
ressorteert onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Het is dan niet nodig, zo
stellen In ’t Veld et al. (1998, p. 28) een toezichttoren te construeren, die uiteindelijk
per definitie eindigt bij de minister en via deze bij het parlement. Er kunnen heel goed
binnen het publieke domein zelfstandige organen bestaan, die omgeven zijn met
checks and balances, zonder dat verantwoordingspatronen automatisch eindigen bij
minister en parlement. Volgens hen domineert overigens geen van beide democratieopvattingen duurzaam. Ze lijken elkaar uit te sluiten, maar kunnen blijkbaar wel
duurzaam naast elkaar bestaan.
In het buitenland, vooral Engeland, Zweden en Australië, komen ook figuren voor
waarbij zelfstandige organisaties zelf verantwoording afleggen aan het parlement.
Opvallend is daarbij overigens dat in die landen de ministeriële verantwoordelijkheid
voor het functioneren van die organisaties dan wel degelijk intact blijft.
Dan is er ten slotte nog, in het verlengde van de pluricentrische democratieopvatting
het betoog van postmodernistische auteurs als Castells (1997) en Frissen (1996).
Volgens hen zullen op handen zijnde technologische ontwikkelingen grote invloed
uitoefenen op de werking van het openbaar bestuur en de plaats van de politiek
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daarbinnen. Hun gedachtegang komt erop neer dat de informatie- en communicatietechnologie (ict) een zodanige invloed zal uitoefenen op organisaties, dat deze
geleidelijk veranderen in netwerken ofwel organisaties zonder centrum. Voor het
netwerk als geheel zullen veel spelregels gelden met een procedurele rationaliteit. Er
ontbreekt echter een inhoudelijke rationaliteit. In zijn boek De lege staat trekt Frissen
deze lijn door. De (Nederlandse) samenleving heeft geen politiek centrum meer nodig.
De politiek - ook in de inhoudelijke, ideologische betekenis - is niet alleen verplaatst
naar de pluraliteit van minderheden, maar eerder nog verdampt (Frissen, 1999, p. 12).
Volgens De Vries (2001, p. 11) ziet Frissen daarmee weinig toekomst voor de politieke
partijen. Het benadrukken van het primaat van de politiek ziet Frissen als een laatste
stuiptrekking van de verdwijnende politiek. De fictie van de ministeriële verantwoordelijkheid wordt ontmaskerd.

3.3.2

10
Regels betreffende zelfstandige bestuursorganen
(Kaderwet zelfstandige
bestuursorganen). Tweede
Kamer, vergaderjaren 2000-

Discussie binnen de politiek
In het verkeer tussen regering en Staten-Generaal is de reikwijdte van de ministeriële
verantwoordelijkheid regelmatig onderwerp van overleg geweest. Enkele markante
momenten daarbij zijn onder meer de beraadslagingen over de Kaderwet zbo’s,10
over kabinetsstandpunten op nota’s over de inrichting van specifieke uitkeringen
(bz, 1996), het zbo-rapport van de Algemene Rekenkamer (bz, 1995)11, de kaderstellende visie van het kabinet op toezicht (bzk, 2001)12, de nota Vertrouwen in
verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(bzk, 1999b) en het algemeen overleg over deze laatste nota met de Tweede Kamer in
november 2000.
In dit laatste debat is ondubbelzinnig uitgesproken dat altijd een minister
verantwoordelijk is voor publiek geld en publieke taken, ook als daarbij derden
betrokken zijn. Met behulp van verantwoording en toezicht moet de minister zijn
verantwoordelijkheid waarmaken (Tweede Kamer, 2000). Vraag daarbij was wel tot
hoever deze verantwoordelijkheid reikt.

2001 en 2001-2002, 27 426,
diverse nrs.; vooral: vergaderjaar 2000-2001, nrs 4
(verslag) en 5 (nota naar
aanleiding van het verslag),
vergaderjaar 2001-2002 nrs.
8 (nader verslag) en 9 (nota
naar aanleiding van het
verslag).
11
Minister van Binnenlandse
Zaken (1995). Herstel van het
primaat van de politiek bij de
aansturing van zelfstandige
bestuurs-organen. Tweede
Kamer, vergaderjaar 19941995, 24 130, nr.5, p. 3.
12
Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
(2001). Kaderstellende visie op
toezicht. Tweede Kamer,
vergaderjaar 2000-2001,
27 831, nr. 1.

Twee uitersten in opvatting
In de politieke opvattingen over de reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheid
kunnen twee uitersten worden onderscheiden.
Aan de ene kant van het spectrum bevindt zich het reeds bij de grondwetsherziening
van 1983 bevestigde beginsel ‘zonder bevoegdheid geen verantwoordelijkheid’
(Minderman, 2001, p. 75). Dit standpunt werd ook gedeeld door de commissieScheltema (1993) in haar rapport Steekhoudend ministerschap.
Aan de andere kant staat de opvatting dat de minister in beginsel verantwoordelijk is
voor alle zaken die binnen zijn portefeuille spelen, ook al heeft hij geen directe
mogelijkheden tot beïnvloeding (vergelijk Van Angeren, 1996, p. 367 e.v.). Hoewel het
rapport van de commissie-Scheltema met algemene stemmen door de Tweede Kamer
(1993) is aanvaard, is de tweede, ruime opvatting in feite het standpunt van de Raad
van State. Deze stelde dat, anders dan de strafrechtelijke of privaatrechtelijke
aansprakelijkheid van ministers of de staat, de ministeriële verantwoordelijkheid geen
afgebakend en juridisch vaststaand begrip is. Volgens de raad beperkt de ministeriële
verantwoordelijkheid zich niet tot de uitoefening van bestaande bevoegdheden, net zo
min als de informatieplicht beperkt is tot het terrein van de bevoegdheden van de
ministers en staatssecretarissen. Ministers kunnen ook worden aangesproken op het
feit dat zij nalaten voor de nodige bevoegdheden te zorgen om aantasting van het
algemeen belang te bestrijden of dat daarvoor noodzakelijke wetswijzigingen
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uitblijven. Volgens de raad is niet objectief en voor altijd te zeggen tot hoe ver de
ministeriële verantwoordelijkheid gaat. De reikwijdte is het resultaat van een
dynamische wisselwerking tussen regering, coalitiepartijen en oppositie. Ze wordt
mede begrensd door opvattingen over de rol van de overheid en het vermogen dat men
de overheid toedicht (Raad van State, 1999, p. 2-3).
Standpunt regering en Kamer
In de verschillende overleggen en kabinetsstandpunten komt naar voren dat kabinet en
Kamer beide benaderingen geldig vinden en ook vinden dat deze elkaar niet uitsluiten.
Ze kunnen heel goed samengaan en naast elkaar bestaan. We geven een paar
voorbeelden.
Op 6 november 2000 vond het notaoverleg plaats van de vaste Kamercommissie van
bzk (Tweede Kamer, 2000) met de minister van bzk over diens nota `Vertrouwen in
verantwoordelijkheid. De minister en de Kamer waren het erover eens dat zowel voor de
formulering van het beleid als voor de uitvoering van overheidsbeleid een politicus
verantwoordelijk behoort te zijn en daarop aangesproken moet kunnen worden.
Daarbij kan nog wel onderscheid worden gemaakt tussen zaken waarvoor de minister
wel en geen bevoegdheden heeft, maar dat betekent niet dat de Kamer hem niet kan
aanspreken op iets waarvoor hij geen bevoegdheden heeft. In dat verband wees de
minister erop dat bij organisaties die op wat grotere afstand van de overheid zijn
komen te staan, toch vooral speelt dat de wet de programmatuur van dat soort
instellingen levert. De wet regeert dan het regime waaraan zo’n zbo onderhevig is.
Buiten kijf staat dat de minister aanspreekbaar blijft voor de wijze waarop dat geregeld
is, want hij is als eerste geroepen om wijzigingen in het systeem aan te brengen,
althans om die voor te stellen. Categorisch verwierpen minister en Kamer de idee van
een ambtelijke verantwoordelijkheid tegenover de Kamer (Tweede Kamer, 2000,
p. 30-31).
Het onderscheid tussen de strikte en de ruime interpretatie komt ook terug bij de
behandeling van het voorstel voor de Kaderwet zbo’s. De regering merkt daarbij op dat
er over de strekking en de reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheid in het
discours rond zelfstandige bestuursorganen twee benaderingen zijn gebleken (bzk,
2001b, p. 49-50).
De eerste is dat er geen ministeriële verantwoordelijkheid denkbaar is als er niet ook
een bevoegdheid aan gekoppeld is. Anders gezegd: een minister kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor iets waaraan hij niets kan veranderen, omdat de wet hem
geen bevoegdheid heeft gegeven of hem expliciet heeft verboden zich met een bepaalde
aangelegenheid te bemoeien.
De tweede benadering gaat uit van het uitgangspunt dat voor wat er ook gebeurt, er
altijd een minister aanspreekbaar en verantwoordelijk is en dat geen wet daaraan iets
kan afdoen. Van ‘beperking’ van ministeriële verantwoordelijkheid kan dus geen
sprake zijn. De wijze waarop inhoud gegeven kan worden aan de ministeriële
verantwoordelijkheid is echter wèl afhankelijk van wat de wetgever heeft bepaald.
Indien de wetgever heeft bepaald dat de minister een zekere bevoegdheid niet (meer)
heeft - bijvoorbeeld door de instelling van een zelfstandig bestuursorgaan ter
behartiging van een bepaalde taak - dan richt de volle, nog steeds onbeperkte
ministeriële verantwoordelijkheid zich op de vraag of de minister berust in de
bestaande situatie dan wel of hij een voorstel tot wijziging van de wet in procedure zal
brengen om de bevoegdheid te verwerven.
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De regering stelt dat beide benaderingswijzen zijn terug te vinden in het advies van de
Raad van State bij de Aanwijzingen voor de regelgeving inzake zelfstandige bestuursorganen en
het nader rapport daarover en dat aldaar ook blijkt dat ze elkaar in het geheel niet
uitsluiten en beter geduid kunnen worden als het beurtelings kijken naar de twee
zijden van één medaille.
Deze twee opvattingen over ministeriële verantwoordelijkheid zijn blijkens recente
literatuur nog steeds gangbaar. Visser (2008) maakt in zijn proefschrift over
ministeriële verantwoordelijkheid en parlementair vertrouwen ook het onderscheid
tussen een ‘enge’ en een ‘ruime’ ministeriële verantwoordelijkheid; de laatste noemt
hij restverantwoordelijkheid. Hij stelt dat algemeen aanvaard wordt dat ook waar er
geen directe bevoegdheid voor de overheid bestaat om op te treden, er toch altijd een
restverantwoordelijkheid is. Deze bestaat eruit dat een minister altijd het initiatief kan
nemen om wetgeving te initiëren, om daarmee een ongewenste situatie te wijzigen.
Omdat de minister die bevoegdheid heeft, kan hij in voorkomende gevallen ook
worden aangesproken om die verantwoordelijkheid te nemen en om wetgeving voor te
stellen (Visser, 2008, p. 97).

3.4

Ministeriële verantwoordelijkheid volgens de Algemene
Rekenkamer

3.4.1

Overeenkomsten met uitgangspunten Kamer en kabinet
De benadering van de Algemene Rekenkamer van het begrip ministeriële verantwoordelijkheid komt in wezen overeen met die van Kamer, kabinet en de recente literatuur
zoals hiervoor beschreven. In het Zbo-rapport (Algemene Rekenkamer, 1995d, p. 6-7)
en in het Toezichtrapport (Algemene Rekenkamer, 1998c, p. 8) hebben we onderscheid
gemaakt tussen specifieke en algemene ministeriële verantwoordelijkheid. Het
verschil ligt in het niveau waarop de minister ingrijpt: binnen het beleid of in de
vormgeving van dat beleid. Dit onderscheid heeft ook het kabinet gemaakt in zijn
standpunt over het toezichtrapport van de Algemene Rekenkamer (bzk, 1995, p. 3).
De specifieke verantwoordelijkheid van de minister vloeit voort uit het al dan niet
gebruiken van zijn (specifieke) bevoegdheden. De algemene verantwoordelijkheid
betreft zijn verantwoordelijkheid voor (de vormgeving van) het beleid dan wel het
wettelijk kader en de voorstellen voor eventuele wijziging hiervan. Deze algemene
verantwoordelijkheid wordt vaak ook - ook door de Algemene Rekenkamer - als
systeemverantwoordelijkheid aangeduid.
Naast specifieke en algemene verantwoordelijkheid valt er nog een derde ministeriële
verantwoordelijkheid te onderscheiden: een algemene of politieke aanspreekbaarheid,
die behelst dat de minister aangesproken kan worden op al zijn doen èn laten op zijn
beleidsterrein en daarmee onbegrensd is.
Het onderscheid tussen strikte en ruime ministeriële verantwoordelijkheid sluit hierbij
aan: de specifieke ministeriële verantwoordelijkheid vormt de strikte benadering, de
andere twee vallen onder de ruime benadering.

3.4.2

Discussies over de afbakening van onderzoek van de Algemene
Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer had en heeft regelmatig met ministers discussies over de
vraag waar ze hen op kan aanspreken, dus voor welke zaken ze hen wel of niet
verantwoordelijk kan houden.
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Vertrekpunt voor ons onderzoek is vastgesteld beleid, anders komen we op het terrein
van de politiek (zie hoofdstuk 2). Onze discussies met ministers gaan daarom doorgaans niet over de specifieke verantwoordelijkheid van de minister. Aangezien de bevoegdheden van de minister zijn opgenomen in wet- en regelgeving is duidelijk waarop we
de minister aan kunnen spreken. De discussies betreffen ook niet de algemene
aanspreekbaarheid van de minister. De minister erop aanspreken dat hij voor bepaalde
zaken wel of geen beleid heeft geformuleerd, is bij uitstek een politieke zaak.
De meeste verschillen van inzicht tussen ministers en de Algemene Rekenkamer doen
zich voor op het punt van de algemene verantwoordelijkheid. Hoewel we in principe het
vertrekpunt voor onderzoek wettelijk (cw artikel 85) moeten nemen in vastgesteld
beleid, wil dat - anders dan sommige departementen meenden en soms nog menen niet zeggen dat we niets kunnen opmerken over de vraag of het beleid of het wettelijk
kader wel of geen aanvulling of bijstelling behoeft. Dan hebben we het dus over de
(algemene) verantwoordelijkheid van de minister voor het systeem of wettelijk kader.
We hebben een aantal uitgangspunten bepaald voor hoe we daarmee omgaan.

3.4.3

13
Zie bijvoorbeeld de
rapporten over
verantwoording en toezicht
bij rwt's van de Algemene
Rekenkamer en vooral
Algemene Rekenkamer
(2008c).
14
19 december 2000, nr. BZ
2000-01466 M.

Uitgangspunten Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer hanteert als algemeen geaccepteerd principe dat waar
publiek geld of een publieke taak op rijksniveau in het geding is, er in ons staatsbestel
altijd tenminste een algemene ministeriële verantwoordelijkheid (of systeemverantwoordelijkheid) geldt, ook als daarbij derden zijn betrokken.
Dat impliceert dat, wanneer derden publiek geld innen, beheren of besteden dan wel
een publieke taak uitvoeren, de minister zich er altijd door goed toezicht van dient te
vergewissen dat dat naar behoren gebeurt: recht- en doelmatig, ordelijk en controleerbaar. De minister moet daartoe weten wat de beleidsprestaties van de betrokken
partijen zijn en de Kamer hiervan op de hoogte kunnen stellen. We stellen dan ook
bepaalde eisen aan het beleidsarrangement of beleidssysteem voor wat betreft
verantwoording en toezicht.13
De verantwoordelijkheid voor het systeem brengt met zich mee dat de minister
allereerst moet zorgen goed geïnformeerd te zijn over het functioneren van het
systeem voor uitvoering van het beleid. Op basis daarvan kan de minister zijn eigen
beleid evalueren en zo nodig bijstellen, dan wel de informatie gebruiken bij het
aanspreken van de diverse betrokkenen op hun eigen verantwoordelijkheden
(Algemene Rekenkamer, 2000b, p. 6). Het gaat niet alleen om beleidsinformatie over
het functioneren van het systeem zelf, maar ook over de resultaten die ermee worden
behaald. De minister van Financiën schrijft hierover aan de Tweede Kamer14: ‘Bij
systeemverantwoordelijkheid kan informatie over de uiteindelijke resultaten - naast
informatie over de voorwaardenscheppende activiteiten - beleidsmatig zeer relevant
zijn. Zij dient dan echter ter beoordeling van de vraag in welke mate de voorwaarden
die de minister heeft geschapen effectief zijn geweest.’ In de Rijksbegrotingsvoorschriften 2001 (a2.5) werd hieraan nog toegevoegd dat het door de minister gekozen
systeem slechts een middel is om de beleidsdoelen zo doelmatig en doeltreffend
mogelijk te realiseren. De resultaten die binnen het systeem tot stand komen, moeten
dus onderdeel uitmaken van het beoordelen van het systeem (Algemene Rekenkamer,
2003d, p. 11-12). In de Rijksbegrotingsvoorschriften 2002 staat uitdrukkelijk dat de
desbetreffende ‘systeemverantwoordelijke’ minister daarmee te allen tijde een
‘toetsende’ medeverantwoordelijkheid blijft houden voor de resultaten van het
systeem, zoals beoogd in de algemene beleidsdoelstelling.
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De informatie over de resultaten dient dus mede om het systeem te beoordelen. Als de
resultaten slecht zijn, is de systeemverantwoordelijke minister daarvoor niet verantwoordelijk, maar hij moet zich wel afvragen of de slechte resultaten een gevolg zijn van
tekortkomingen in het systeem. Voor deze tekortkomingen is hij wel verantwoordelijk
en als hij ze constateert, moet hij het systeem verbeteren of een andere systematiek
invoeren (Algemene Rekenkamer, 2003d, p. 11-12).
De Algemene Rekenkamer vindt het de verantwoordelijkheid van de minister dat een
beleidsarrangement zo is ingericht dat daarmee aan bovenstaande eisen wordt
voldaan. We rekenen dit ook geheel tot ons onderzoeksdomein. We nemen daarbij
weliswaar als vertrekpunt voor onderzoek het vastgestelde beleid dan wel het voorliggende beleidsarrangement, maar vanuit oogpunt van verantwoording en toezicht en
recht- en doelmatigheid kunnen we opmerkingen maken over de inrichting daarvan en
wijzen op eventuele ontbrekende elementen.
Uit discussies in 2000 met ministers bleek dat ook de Kamer de beschikbaarheid van
derdeninformatie bij systeemverantwoordelijkheid van belang vindt (Van den Broek et
al., 2000, p. 28). Inmiddels is in de Comptabiliteitswet een bepaling opgenomen
(artikel 44a), waarin zbo’s verplicht worden periodiek te rapporteren over de door hen
geleverde en te leveren prestaties. Deze bepaling is mede gemotiveerd vanuit de
behoefte aan derdeninformatie in vbtb (Van Beleidsvorming tot Beleidsverantwoording).15
Onze uitgangspunten voor ministeriële verantwoordelijkheid bij uitvoering van
rijksbeleid door derden kunnen worden samengevat als: altijd algemene ministeriële
verantwoordelijkheid en specifieke ministeriële verantwoordelijkheid voor zover
bevoegdheden.

15
De betreffende bepaling is
voorgesteld in BZK (2002).
De bepaling is opgenomen
in de Cw 2001 en niet in de
Kaderwet zbo’s: Financiën
(2002).
16
Zie bijvoorbeeld de vijf
rapporten die de Algemene
Rekenkamer in 2000, 2001,
2002, 2004 en 2006 heeft
uitgebracht over verantwoording en toezicht bij
rechtspersonen met een
wettelijke taak.

Algemene ministeriële verantwoordelijkheid: altijd
Soms spelen derden een rol bij de uitvoering van rijksbeleid. Voorbeelden zijn zbo’s en
rwt’s. Dergelijke instellingen innen, dan wel beheren en besteden publieke gelden en
voeren publieke, wettelijk geregelde taken uit. Ze kennen een eigen verantwoordelijkheid, hetgeen betekent dat de betrokken minister bij deze instellingen niet dezelfde
bevoegdheden heeft als bij zijn eigen departement. Dit geldt ook voor derden die voor
de behartiging van publieke belangen op geld waardeerbare bijdragen van het Rijk
krijgen, zoals garanties, leningen, deelnemingen, subsidies, bijdragen in natura of
kortingen op belastingen (belastinguitgaven).
Maar in deze gevallen is wel sprake van tenminste een algemene ministeriële
verantwoordelijkheid. Bij uitvoering door derden vindt de Algemene Rekenkamer het
de (algemene) verantwoordelijkheid van de minister dat een beleidsarrangement zo is
ingericht dat daarmee aan onderstaande eisen wordt voldaan:
• De minister moet zich er altijd door goed toezicht van vergewissen dat innen,
beheren en besteden van publiek geld en uitvoering van publieke taken ordelijk,
controleerbaar en recht- en doelmatig gebeurt. Daartoe moet hij onder meer weten
wat de beleidsprestaties van de direct verantwoordelijke partij zijn en de Tweede
Kamer hiervan op de hoogte kunnen stellen. De Algemene Rekenkamer stelt dan
ook bepaalde eisen aan het beleidsarrangement of beleidssysteem voor wat betreft
verantwoording en toezicht.16
• De minister is ervoor verantwoordelijk dat het beleidsarrangement zo is ingericht
dat het beleid de gewenste resultaten oplevert ofwel dat met het arrangement het
beleidsprobleem wordt opgelost.

31

v e r a n t w o o r d i n g e n t o e z i c h t b i j o r g a n i s a t i e s o p a f s t a n d va n h e t r i j k

Specifieke ministeriële verantwoordelijkheid: voor zover bevoegdheden
Doorgaans heeft de minister bij wet of privaatrechtelijke overeenkomst bepaalde
bevoegdheden jegens derden die bij de uitvoering van het rijksbeleid zijn betrokken.
Al waren het alleen maar de bevoegdheden uit hoofde van het toezicht dat hij moet
houden. De Algemene Rekenkamer kan de minister aanspreken op het gebruik van
die bevoegdheden.

3.4.4

Nadere uitwerking algemene uitgangspunten
In deze paragraaf werken we de hiervoor genoemde algemene uitgangspunten verder
uit. Achtereenvolgens komen aan bod: bestedings- en niet-bestedingsgebonden
publiek geld; verantwoording en toezicht; en open en gesloten voorwaarden.
Bestedings- en niet-bestedingsgebonden publiek geld
Bij publiek geld gaat het om inkomsten van het Rijk of derden waarvan de heffing een
publiekrechtelijke grondslag heeft en die derhalve eenzijdig door de overheid wordt
opgelegd en geïnd, eventueel door tussenkomst van een derde. De verplichting tot
betaling is neergelegd in een wettelijke regeling en vloeit niet voort uit een privaatrechtelijke overeenkomst. De betaling heeft dus niet het karakter van een prijs voor een
goed of dienst.
Bestedingsgebonden publiek geld moet de verkrijger besteden volgens wettelijke of
overheidsvoorwaarden. Het gaat dan om:
• subsidies;
• specifieke uitkeringen;
• rijksbijdragen;
• opbrengsten uit (bestemmings)heffingen (zie over heffingen deel 3) en tarieven.
Bij niet-bestedingsgebonden publiek geld gelden geen voorwaarden voor besteding.
Het gaat hier om inkomensoverdrachten zoals bijstand, huursubsidie of zorgtoeslag.
Het verkrijgen van publiek geld is altijd aan voorwaarden gebonden. Deze zijn
doorgaans precies omschreven. Soms vallen bij bestedingsgebonden publiek geld de
voorwaarden samen met die voor de besteding. Een voorbeeld daarvan is de zogeheten
Bommenregeling uit 1999. Op grond hiervan krijgen gemeenten een procentuele
bijdrage in de gemaakte kosten van opsporing en ruiming van explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog.
Verantwoording en toezicht
Bij bestedingsgebonden geld moet de minister zich naar het parlement kunnen
verantwoorden of het geld overeenkomstig de voorwaarden is verstrekt aan en besteed
door derden en wat hij daar eventueel aan gedaan heeft. Dit impliceert verantwoording
en toezicht op de recht- en doelmatigheid van verstrekking en besteding.
Bij niet-bestedingsgebonden geld is alleen verantwoording en toezicht vereist voor de
recht- en de doelmatigheid van de verstrekking.
We gaan hier verder niet meer in op de verstrekking, aangezien over de controle
daarvan geen discussie is. We besteden hierna alleen nog aandacht aan bestedingsgebonden publiek geld.
Open en gesloten voorwaarden
De voorwaarden waaronder bestedingsgebonden publiek geld moet worden besteed
kunnen heel open en ruim omschreven zijn of heel precies en nauwkeurig. De vraag is
hoe dit doorwerkt in de (algemene en specifieke) ministeriële verantwoordelijkheid.
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Voor het antwoord moeten we onderscheid maken tussen verantwoordelijkheid voor
de besteding van het geld en voor het daarmee samenhangende beleid. Mede vanuit de
eisen van vbtb moeten beide in verantwoording en toezicht in samenhang aan de orde
komen. In principe moeten het bestuurlijke en het financiële arrangement op elkaar
aansluiten.
De minister heeft voor publiek geld zoals we al schreven altijd een algemene en een
specifieke verantwoordelijkheid. Hij zal altijd moeten nagaan of het juist verstrekt is en
of het besteed is binnen de daaraan gestelde voorwaarden, of die nu heel ruim of heel
precies zijn geformuleerd (rechtmatigheid). Daarnaast heeft hij ook een algemene
verantwoordelijkheid voor het financiële arrangement; vooral verantwoording en
toezicht dienen goed geregeld te zijn.
Voor het beleid heeft de minister soms alleen een algemene verantwoordelijkheid en
soms zowel een algemene als een specifieke. Dat hangt af van de voorwaarden. Bij
open voorwaarden, met veel vrijheid voor de derde en geen bevoegdheden voor de
minister, heeft de minister alleen een algemene verantwoordelijkheid voor het beleid:
de zorg voor een zodanige vormgeving van het beleids- of wettelijk kader dat de
doelstellingen (kunnen) worden gerealiseerd. Zoals gezegd zal hij dan wel moeten
weten welke resultaten het beleid of systeem oplevert en of dit gezien die resultaten
eventueel bijgesteld moet worden.
Bij gesloten voorwaarden heeft de derde weinig beleidsvrijheid en beschikt de minister
veelal ook over de nodige bevoegdheden. Hij heeft dan voor het beleid een specifieke
verantwoordelijkheid: hij is direct verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van het
beleid door het al dan niet uitoefenen van zijn bevoegdheden. Daarnaast heeft hij
uiteraard ook de algemene verantwoordelijkheid voor het bestuurlijke arrangement.
Bij precies geformuleerde voorwaarden zullen verantwoording over en verantwoordelijkheid voor publiek geld en beleid veelal samenvallen. De rechtmatigheidsinformatie
(dus de informatie over de naleving van voorwaarden) kan tevens als beleidsinformatie
dienen. Bij meer open normen en prestatiedoelstellingen moet de beleidsinformatie
apart worden verkregen.
Het voorgaande kan als volgt worden weergegeven:
Figuur 3 Ministeriële verantwoordelijkheid bij directe financiële bindingen met derden
Bestedingsvoorwaarden
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Bij de voorwaarden voor de besteding kan ook nog onderscheid worden gemaakt in
input- en outputfinanciering. Bij inputfinanciering krijgt de rechthebbende geld om
aan bepaalde - doorgaans precies omschreven - zaken te besteden. Bij outputfinanciering wordt aangegeven welke prestaties moeten worden geleverd. Deze
kunnen soms heel precies zijn geformuleerd, maar vaak heeft de ontvangende derde
een grote vrijheid in de wijze waarop hij die prestaties wil verwezenlijken.

3.5

Benoeming ministeriële verantwoordelijkheid in
departementale begrotingen
Met de introductie van Van Beleidsvorming Tot Beleidsverantwoording, kortweg vbtb
(op proef in 2000 en 2001 en daadwerkelijk vanaf 2002) kwam ook de vraag op naar de
precieze verantwoordelijkheid van de minister in de begrotingen. Bij vbtb is
derdeninformatie van belang, omdat derden vaak de prestaties leveren die nodig zijn
om beleidsdoelstellingen te realiseren. De wijze waarop dit is geregeld, bepaalt in
hoeverre een minister kan worden aangesproken op de beleidsprestaties van een
organisatie buiten de rijksoverheid. Waarvoor een minister zich verantwoordelijk acht
bij een specifiek beleid, is tegenwoordig dan ook niet alleen meer te vinden in de
betreffende wet- en regelgeving en beleidsstukken, maar ook in de begroting. De
beleidsartikelen zijn voorzien van een toelichting op de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de minister.

3.5.1

Wijzigende begrippen
Bij de invoering van vbtb werden de begrippen resultaat- en systeemverantwoordelijkheid geïntroduceerd.17 Volgens de Rijksbegrotingsvoorschriften 2001 (begroting 2002)
moest per beleidsartikel of onderdeel daarvan worden vermeld of de minister daarvoor
een resultaat- of een systeemverantwoordelijkheid had. In de Rijksbegrotingsvoorschriften 2003 (begroting 2004) en 2004 (begroting 2005) werden deze begrippen
vervangen door directe en indirecte verantwoordelijkheid. In wezen zeggen beide
begrippenparen hetzelfde. Bij directe of resultaatverantwoordelijkheid kan een
bewindspersoon rechtstreeks worden aangesproken op prestaties en resultaten van
derden. Bij indirecte of systeemverantwoordelijkheid heeft een bewindspersoon enkel
een voorwaardenscheppende verantwoordelijkheid voor de te bereiken resultaten en
ligt de directe verantwoordelijkheid voor (de verwezenlijking van) de resultaten bij
anderen. Dit is hetzelfde als het al genoemde begrip algemene verantwoordelijkheid.
Resultaat- of directe verantwoordelijkheid valt echter niet helemaal samen met
specifieke verantwoordelijkheid. Bij dit laatste gaat het erom dat de minister
verantwoordelijk is voor wat hij geregeld heeft en voor het al dan niet gebruiken van
zijn wettelijke bevoegdheden. Dat wil nog niet zeggend dat hij direct verantwoordelijk
is voor de resultaten van het beleid.

17
Tweede Kamer, vergaderjaar
2000-2001, 26 573, nr. 58,
p. 20.

Vanaf de Rijksbegrotingsvoorschriften 2005 (begroting 2006) wordt ook het
onderscheid directe en indirecte verantwoordelijkheid niet meer gehanteerd. Er is nu
voorgeschreven dat de beleidsartikelen worden voorzien van een toelichting op de
reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de minister. Dit wordt niet nader
gespecificeerd, maar bepaald is dat uit de operationalisering van de algemene
doelstelling duidelijk moet blijken wat de verantwoordelijkheid van de overheid is.
Incidenteel wordt overigens nog het begrippenpaar systeem en resultaat gebruikt.
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Deel II
Verantwoording en toezicht
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4 Verantwoording
Omdat uiteindelijk een minister verantwoording moet afleggen aan het parlement,
moeten derdenorganisaties zich aan de minister verantwoorden. Dat wil zeggen dat ze
gestructureerd informatie moeten verschaffen over besteding van publiek geld en
uitvoering van publieke taken. Dat kan eenmalig of periodiek (elk kwartaal, jaarlijks of
meerjarig) gebeuren en aan verschillende betrokkenen. We gaan hier alleen in op
verantwoording aan de minister, de zogeheten verticale verantwoording. Voor
verantwoording aan andere betrokkenen verwijzen we naar hoofdstuk 7 en diverse
publicaties van de Algemene Rekenkamer (2002d, 2004b, 2006d, 2009c en 2011a) over
verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt's).
De verantwoording aan de minister kan plaatsvinden via het jaarverslag van de
organisatie, maar er kan ook een aparte verantwoording zijn. Grosso modo
verantwoorden organisaties met een wettelijke taak en overheidsstichtingen, die uit
publiek geld worden gefinancierd, zich naar de minister via hun reguliere jaarverslag,
al dan niet aangevuld met specifieke informatie. Organisaties die een financiële
binding met het Rijk hebben, verantwoorden zich doorgaans alleen over beheer en
besteding van die financiële binding; bij een doorlopende financiering doorgaans
jaarlijks en bij een eenmalige financiering eenmalig.
Voor de (wijze van) verantwoording is ook van belang of deze geschiedt in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke relatie tussen de derdenorganisatie en de minister.
In principe hoort verantwoording plaats te vinden over financiën, rechtmatigheid en
prestaties. Voor de wijze waarop geldt een veelheid aan voorschriften. We gaan daar in
delen 3 en 4 verder op in. In dit hoofdstuk beschrijven we enige algemene begrippen,
die daarbij een rol spelen.
18
Zie voor een overzicht van
mogelijke begrotings- en

4.1

Begrotings- en verantwoordingsstelsels

verantwoordingsstelsels

Veel derdenorganisaties verantwoorden zich over hun financiën via hun reguliere
jaarverslag. De wijze van financiële verslaggeving hangt direct samen met het gevoerde
begrotings- en verantwoordingsstelsel.18 Er worden twee stelsels gehanteerd. De
rijksoverheid voert een verplichtingen-kasstelsel. De andere overheden en derdenorganisaties voeren een baten-lastenstelsel.

Aad Bac (2009), p. 39-40.
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departementsonderdelen
wordt binnen de rijksoverheid het baten-lastenstelsel
gebruikt. Per 6 maart 2008
bestonden er binnen de

4.1.1

Verplichtingen-kasstelsel19
Voor de departementale begrotingen- en verantwoordingenadministraties hanteert de
rijksoverheid een verplichtingen-kasstelsel.20 De primaire grootheden hierin zijn
verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en het kassaldo (tekort dan wel overschot). In
dit stelsel is het moment van het feitelijk verplichten en uitgeven of ontvangen van geld
bepalend voor opname in de begroting en de verantwoording. Geboekt wordt in het
jaar waarin een verplichting wordt aangegaan dan wel een kaseffect optreedt.

rijksoverheid 43 batenlastendiensten (voorheen
agentschappen genoemd)
(website Ministerie van

Voorbeeld: investering in de bouw van een brug onder het kasstelsel
Als de overheid in een bepaald jaar een infrastructurele investering doet van A 100 miljoen en het

Financiën). Omdat de

kapitaalgoed heeft een verwachte levensduur van vijftig jaar, dan komt het volledige bedrag van

verantwoording ervan

A 100 miljoen in het jaar van investering op de begroting en verantwoording te staan. In de

gebeurt binnen de departe-

resterende 49 jaren van gebruik worden de begroting en verantwoording niet belast (afgezien van

mentale jaarverslagen wordt
daar hier verder niet op
ingegaan.

eventuele rentebetalingen en onderhoudsuitgaven).
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Het belangrijkste financiële overzicht in de begroting en verantwoording bij een
kasstelsel is de staat van uitgaven en ontvangsten (schema 1).
Schema 1 Kasstelsel: staat van uitgaven en ontvangsten (vereenvoudigd model)
Ontvangsten
• ..........
Uitgaven
• .........
__________________Overschot/tekort
Beginsaldo kas
___________________+
Eindsaldo kas

In het verplichtingen-kasstelsel wordt die staat aangevuld met een registratie van
verplichtingen. In de verantwoording kan daarnaast een saldibalans worden
opgenomen, waarop de financiële posten staan die naar het volgende begrotingsjaar
worden overgedragen.

4.1.2

Baten-lastenstelsel
De decentrale overheden en (nagenoeg alle) andere derdenorganisaties hanteren een
baten-lastenstelsel. Hierin is niet het jaar van betaling of ontvangst maatgevend voor
opname in begroting en verantwoording, maar het jaar waaraan kosten en
opbrengsten in bedrijfseconomische zin moeten worden toegerekend. Zo wordt
afgeschreven op uitgaven die meerjarig nut hebben. Daardoor komen de kosten van
kapitaaluitgaven gespreid ten laste van de begrotingen en verantwoordingen in die
jaren waarin de investering tot gebruik leidt.
Voorbeeld: investering in de bouw van een brug onder het baten-lastenstelsel
In het voorbeeld is sprake van een totaal aan kasuitgaven van A 100 miljoen voor een kapitaalgoed
dat vijftig jaar lang wordt gebruikt. Bij gelijkmatig verbruik en een restwaarde van A 0 wordt in elk
van de 50 jaren de begroting en de verantwoording belast met een bedrag van A 2 miljoen.

De kenmerkende grootheden van een baten-lastenstelsel zijn activa, passiva,
opbrengsten (baten), kosten (lasten) en nettoresultaat (winst of verlies). De staten van
de jaarrekening in een baten-lastenstelsel zijn de balans (schema 2), de staat van baten
en lasten (schema 3) en het kasstroomoverzicht.
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Schema 2 Baten-lastenstelsel: balans (vereenvoudigd model)
Activa

Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen

immateriële vaste activa
materiële vaste activa
financiële vaste activa

Voorzieningen

Vlottende activa

Schulden op lange termijn

• voorraden
• vorderingen
21
Zie voor een overzicht van
waarderingsgrondslagen en
-modellen Turksema & Tjon
Tsoe Jin (2009), p. 53-55.

• liquide middelen/effecten

Schulden op korte termijn

• overlopende activa
___________________________+

_______________________+

Totaal activa

Totaal passiva

22

Schema 3 Baten-lastenstelsel: staat van baten en lasten (winst- en verliesrekening)

Stb. 2003, 27 en Stb. 2007,

(vereenvoudigd model)

278.

Baten
•......
Lasten

23
Algemene toelichting bij het
BBV, § 3.3.

•......
__________________-

24

Resultaat

Artikel 197 Gemeentewet.

Het baten-lastenstelsel kent nogal wat verschijningsvormen en verschillende manieren
om de posten in de balans en resultaatrekening te waarderen (zoals historische of
actuele waarde, vervangingswaarde of marktwaarde van vaste activa en de wijze van
afschrijven).21 Daarom is in het Burgerlijk Wetboek (artikel 384, vijfde lid) voor private
ondernemingen voorgeschreven dat ze in de jaarrekening de grondslagen van de
waardering van de activa en de passiva en van de resultaatbepaling moeten
uiteenzetten. Bij organisaties met een publieke taak worden voor de waarderingsgrondslagen vaak in nadere regelgeving aparte voorschriften gegeven. Zeker voor
groepen van gelijke organisaties, zoals gemeenten, woningcorporaties of onderwijsinstellingen, is het belangrijk dat de inrichting van de jaarrekening en de waardering
van de posten hetzelfde is, zodat onderlinge vergelijking van prestaties mogelijk is.

25
BBV, artikel 24.
26
BBV, titels 4.2 t/m 4.5.
27
Artikel 212 Gemeentewet.
28
Artikel 213 Gemeentewet.
29
Stb. 2003, 362.

4.2

Verantwoording over financiën door derdenorganisaties

4.2.1

Decentrale en functionele overheden

30
De goedkeuringstolerantie
is het bedrag voor de som
van fouten in de jaarrekening of onzekerheden
die in een jaarrekening
mogen voorkomen, zonder
dat de bruikbaarheid van de

Provincies, gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden tussen deze
overheden (gemeenschappelijke regelingen). hebben eenzelfde systematiek voor de
financiële jaarverslaggeving. We bespreken hier alleen de financiële verslaggeving
door gemeenten.

jaarrekening voor de
oordeelsvorming kan
worden beïnvloed. De
goedkeuringstolerantie is
bepalend voor de strekking
van de af te geven accountantsverklaring: een goedkeurende verklaring, een
verklaring met beperking,
een afkeurende verklaring
of een verklaring van
oordeelonthouding.

De (financiële) jaarverslaggeving van gemeenten wordt geregeld in de Gemeentewet en
het vanaf 2004 geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten (bbv).22
Gemeenten werkten tot 1985 met een aangepast kasstelsel. Sindsdien voeren ze een
baten-lastenstelsel. Tot 2004 fungeerde titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
daarvoor als leidraad. Maar omdat de eigenheid van gemeenten van onderscheidend
belang werd geacht, schrijft het bbv nu een gemodificeerd stelsel van baten en lasten
voor.23
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Het college legt voor elk begrotingsjaar aan de raad verantwoording af over het
gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag.24 De
jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de balans met toelichtingen. Het
jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de zogenoemde paragrafen.25
Voor de programmaverantwoording wordt een gelijksoortige systematiek als bij het
Rijk gehanteerd: per programma moet inzicht worden geboden in de mate waarin de
doelstellingen zijn gerealiseerd, de wijze waarop getracht is deze te bereiken en de
gerealiseerde baten en lasten.
Voor de inrichting van de programmarekening en de balans en het waarderen,
activeren en afschrijven van posten geeft het bbv voorschriften.26 Nadere regels voor
waardering en afschrijving van activa moeten worden opgenomen in de door de raad
vast te stellen verordening voor de financiële administratie en controle.27

31
Bapg, artikel 2.
32
Bapg, artikel 4 en bijlage 1B.

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een door de raad aangewezen accountant.
Deze geeft daarbij een accountantsverklaring en een rapport van bevindingen. Deze
verklaring meldt of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de baten en lasten en
de grootte en samenstelling van het vermogen. Verder meldt de accountant in zijn
verklaring of de baten en lasten in de jaarrekening en de balansmutaties rechtmatig tot
stand zijn gekomen.28
In het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (Bapg)29 worden de
goedkeuringstoleranties30 voor de accountantscontrole van de jaarrekening gegeven31
en een model voor de formulering van de goedkeurende accountantsverklaring.32
De gemeentelijke rekenkamer speelt - anders dan de Algemene Rekenkamer bij het
Rijk - geen rol in de controle van de jaarstukken en de decharge van het College.33

33
Artikel 182 Gemeentewet.
34
De tekst hierover is vooral
ontleend aan Vergoossen &
Bos (2005), p. 37-45 en
Klaassen, Hoogendoorn &
Vergoossen (2008),
hoofdstuk 2.
35
Een internationaal samenwerkingsverband van
nationale accountantsorganisaties.
36
Nederlandse ondernemingen waarvan aandelen of obligaties beursgenoteerd zijn, moeten hun
geconsolideerde jaarrekening
op grond van een Europese

4.2.2

Zelfstandige publieke organisaties
Het baten-lastenstelsel is ook uitgangspunt voor de financiële verslaggeving door
ondernemingen. Sinds 2005 zijn daarvoor in Nederland twee regimes:34
• de door de International Accounting Standards Board (iasb)35 vastgestelde en door
de Europese Commissie goedgekeurde International Financial Accounting
Standards (ifrs);
• de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 9 (titel 9 bw 2).

verordening opstellen in
overeenstemming met de
IFRS (Verordening 1606/2002
van 19 juni 2002, PbEG L 243/1
van 11 september. 2002). De
IFRS kunnen op vrijwillige
basis ook door beursgenoteerde ondernemingen voor
het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening en
door niet-beursgenoteerde
ondernemingen worden
toegepast. Doet een onderneming dat niet, dan geldt
titel 9 BW 2.
37
Regeling jaarverslaggeving
onderwijs, artikel 3 onder k.
38
Bedrag 2008.

We gaan hier verder niet op de ifrs in, omdat er waarschijnlijk geen of slechts enkele
zelfstandige publieke organisaties zijn die de ifrs (moeten) toepassen.36 Relevanter
dan de ifrs zijn voor zelfstandige publieke organisaties de regels voor de financiële
jaarverslaggeving van het Burgerlijk Wetboek (bw). De toepassing daarvan is veelal
voor hen verplicht en soms is de vrijwillige toepassing van de ifrs ook expliciet
uitgesloten, bijvoorbeeld bij de onderwijsinstellingen.37
Titel 9 Burgerlijk Wetboek
Titel 9 bw 2 is van toepassing op nv’s, bv’s, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, banken ongeacht hun rechtsvorm, bepaalde vennootschappen onder
firma (vof ) en commanditaire vennootschappen en formeel buitenlandse vennootschappen. Verder geldt deze titel voor verenigingen en stichtingen die een
onderneming in stand houden met een netto-omzet van tenminste € 4,4 miljoen,38
tenzij wettelijk is bepaald dat ze een gelijkwaardige jaarrekening moeten opstellen en
openbaar maken als in titel 9 bw 2 is geregeld.

40

39
Regeling verslaggeving Wet
toelating zorginstellingen
(Wtzi), artikel 2.
40
Besluit beheer socialehuursector, artikel 26.
41
Regeling jaarverslaggeving
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Titel 9 bw 2 bevat voorschriften voor vooral de inrichting van de jaarrekening, het
jaarverslag, de balans, de winst- en verliesrekening, de toelichtingen en de grondslagen van de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat en
voor de accountantscontrole en openbaarmaking van de jaarstukken.
Veel zelfstandige publieke organisaties zijn privaatrechtelijke rechtspersonen. Voor
zover ze er niet al rechtstreeks onder vallen, wordt het regime van titel 9 bw 2 doorgaans in wet- en regelgeving voor hen apart verplicht gesteld. Voorbeelden zijn de
zorginstellingen,39 de woningcorporaties,40 de onderwijsinstellingen,41 de zorgkantoren42 en de instellingen voor jeugdzorg.43
Via algemene en specifieke wet- en regelgeving is titel 9 bw 2 ook van toepassing voor
zelfstandige publieke organisaties met een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid.
Een algemene regeling is de bepaling in de Kaderwet zbo’s44 dat de publiekrechtelijke
zbo’s en ook de privaatrechtelijke zbo’s die alleen de opgedragen publieke taken
uitoefenen, hun jaarrekening zoveel mogelijk inrichten volgens titel 9 bw 2. Zo bepaalt
de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer uit 1997 dat titel 9 bw 2 van toepassing is
voor het jaarverslag van Staatsbosbeheer.45

Onderwijs, artikel 2.
42
Handleiding financiële
verantwoording zorgkantoren 2007, pp.9-10.
43
Rijkssubsidieregeling Jeugdzorg, artikel 28, eerste lid.
44
Artikel 35, eerste lid juncto
artikel 37.
45
Artikel 21, vijfde lid.
46
Richtlijn 645.
47

Richtlijnen voor het jaarverslag
Voor organisaties die titel 9 bw 2 toepassen zijn er de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving (rj). De richtlijnen geven
een nadere invulling van de globaal geformuleerde wetsbepalingen in het bw. Ze
hebben geen kracht van wet, maar een onderneming moet wel zeer gegronde redenen
hebben om ervan af te wijken (Ernst & Young, 2008, p. 57-60).
De richtlijnen zijn vooral gericht op de meest algemene rechtsvormen waarin
ondernemingen worden gedreven, de bv en de nv. Voor bijzondere bedrijfstakken,
zoals verzekeringsmaatschappijen en banken, geeft de raad aparte richtlijnen, evenals
voor enige sectoren van zelfstandige publieke organisaties: woningcorporaties,46
zorginstellingen47 en onderwijsinstellingen.48 Voor de zorginstellingen49 en de
onderwijsinstellingen50 is de toepassing van de richtlijnen expliciet verplicht.

Richtlijn 655.
48
Richtlijn 660.
49
Regeling verslaggeving WTZi,
artikel 3.
50
Regeling jaarverslaggeving
Onderwijs, artikel 3
51
Artikel 34, eerste lid juncto.
artikel 37.
52
Artikel 34, tweede lid,
Kaderwet zbo’s.
53
Artikel 35, tweede en derde
lid.
54
Anders zouden ze zich
daarover op grond van titel
4.2 van de Awb moeten
verantwoorden; zie paragraaf 10.6.2).
55
Artikel 38.

Nadere voorschriften
Op veel organisaties oefent een minister rechtstreeks toezicht uit. In de Kaderwet
zbo’s is bepaald51 dat publiekrechtelijke zbo’s en privaatrechtelijke zbo’s die alleen de
opgedragen publieke taken uitoefenen, tegelijk met het jaarverslag de jaarrekening bij
de minister moeten indienen. Het besluit tot vaststelling van hun jaarrekening behoeft
de goedkeuring van de minister.52 In de Kaderwet is verder bepaald53 dat de jaarrekening vergezeld gaat van een accountantsverklaring omtrent de getrouwheid, die
mede betrekking heeft op de rechtmatige inning en besteding van de middelen door
het zbo.
In het algemeen gesproken codificeert de Kaderwet zbo’s voor de financiële verslaggeving voorschriften die al in specifieke wetten of regelingen zijn opgenomen. De wet
bevat geen nadere voorschriften voor de inrichting van de jaarrekening. Wel bepaalt de
kaderwet dat de privaatrechtelijke zbo’s, die publieke taken uitvoeren naast private
activiteiten en daarvoor geen subsidie krijgen,54 een afzonderlijke boekhouding bij
moeten houden en die taken afzonderlijk moeten verantwoorden in hun jaarrekening.55
Nadere voorschriften voor de inrichting van de financiële jaarverslaggeving en
waarderingsgrondslagen zijn doorgaans te vinden in een ministeriële regeling, zoals
in de Regeling Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (suwi) voor de verschillende
suwi-organisaties.
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In een beperkt aantal gevallen oefent de minister het toezicht op zelfstandige publieke
organisaties uit via een zelfstandige toezichthouder. Die is dan doorgaans ook bevoegd
om nadere voorschriften te geven voor de verantwoording en de accountantscontrole
daarop. Een voorbeeld is het toezicht van de Nederlandse Zorgautoriteit op de
rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(awbz) door de zorgkantoren.

4.3

Verantwoording over de rechtmatigheid van financiële transacties en posten hoort een
wezenlijk onderdeel te zijn van de verantwoording door organisaties die publiek geld
innen, beheren en besteden. In de kern is rechtmatigheid een eenvoudig begrip. Het
wil niets anders zeggen dan dat er is gehandeld in overeenstemming met de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving en eventuele verdere juridische verplichtingen.
Rechtmatigheid is voor het overheidshandelen een cruciaal begrip. Rechtsregels zijn
de basis voor het overheidshandelen in een democratische rechtsstaat. Een organisatie
die publiek geld int, beheert dan wel besteedt, zal zich dan ook moeten verantwoorden
over de rechtmatigheid van zijn financiële handelen. Bij derdenorganisties gaat het er
in essentie om dat ze zich erover moeten verantwoorden dat publiek geld op de
democratisch afgesproken wijze is geïnd, beheerd en besteed.

56
De begrippen comptabele
en financiële rechtmatigheid
worden als synoniemen
gebruikt. Zo is de definitie
van comptabele rechtmatigheid in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2012 (Minister
van Financiën (2011).
Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2012. P. 6)
gelijk aan de definitie van
financiële rechtmatigheid in
het Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I (2011),
p. 9.
57
Financiën (2010e), p. 36:
Voor het onderdeel over
rechtmatigheid wordt onder
rechtmatigheid verstaan
comptabele rechtmatigheid.
Comptabele rechtmatigheid
houdt in dat een financiële
transactie waarvan de
uitkomst in het departementale jaarverslag dient te
worden verantwoord in
overeenstemming is met de
begrotingswetten en met
de in internationale regelgeving, Nederlandse
wetten, algemene maatregelen van bestuur en
ministeriële regelingen
opgenomen bepalingen die
de uitkomst van die
financiële transactie
beïnvloeden.

Verantwoording over rechtmatigheid

4.3.1

Reikwijdte van het rechtmatigheidsbegrip
Over het begrip rechtmatigheid en de reikwijdte daarvan bij inning, beheer en
besteding van publiek geld is (nog) veel discussie. Over naleving van de begrotingswetten is geen verschil van mening: posten in de jaarrekening moeten passen in de
omschrijving van de artikelen in de begroting. Maar met de andere wet- en regelgeving
en andere juridische verplichtingen ligt dat op voorhand minder duidelijk.
Voor een deel is het vraagstuk opgelost met de introductie van het begrip financiële of
comptabele rechtmatigheid56 als tegenhanger van het juridische begrip rechtmatigheid. Bij de rechtmatigheidscontrole van de financiële jaarverslaggeving wordt bij
publieke organisaties alleen gekeken naar de naleving van wet- en regelgeving (en
eventuele andere juridische verplichtingen) die van toepassing zijn voor financiële
beheershandelingen, dat wil zeggen handelingen waaruit financiële gevolgen
(transacties) voortkomen die als posten (uitgaven, ontvangsten, baten, lasten et cetera)
in de jaarrekening dienen te worden verantwoord (nivra 2004, p. 9). De nietfinanciële rechtmatigheid betreft dan naleving van wet- en regelgeving over handelingen en beslissingen van niet-financiële aard, zoals privacy, milieuomstandigheden
en arbeidsomstandigheden.
Een afgrenzing van het begrip (financiële) rechtmatigheid is dat naleving van
beleidsregels, interne beheersingsmaatregelen of uitvoeringsvoorschriften wordt
gerekend tot het begrip financieel beheer en dat overtreding daarvan niet leidt tot
onrechtmatigheid (Financiën, 2004b, p. 47).
Een verdere afgrenzing van het begrip is in 2007/2008 doorgevoerd bij het Rijk
(Financiën, 2007b, p. 25) en is ook te vinden bij de accountantscontrole bij sommige
zelfstandige organisaties met een wettelijke taak, zoals de regionale politiekorpsen
(BZK, 2008) en de onderwijsinstellingen (Financiën, 2011d, p. 6). Voor de zogenoemde
comptabele rechtmatigheid wordt alleen gekeken naar de niet-naleving van wet- en
regelgeving, voor zover deze de uitkomst van de financiële transactie beïnvloedt, dus
leidt tot een andere post in de jaarrekening.57 Een veel gehoord voorbeeld is het na de
daarvoor gestelde wettelijke termijn beslissen over een subsidieaanvraag. Dat leidt niet
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tot een andere post in de jaarrekening en zou dan dus niet als onrechtmatig moeten
worden aangemerkt.
In iets andere bewoordingen speelt deze discussie ook bij gemeenten en provincies.
Daar wordt een praktische begrenzing van de rechtmatigheidscontrole gezocht in een
onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en de omvang van de daaraan verbonden
risico’s (Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten, 2010, p. 11-12). Tot
hoever deze afgrenzing van het begrip rechtmatigheid gaat of zou moeten gaan, is niet
helder. Er is nog veel discussie over.
De Algemene Rekenkamer gaat uit van een breder begrip financiële of comptabele
rechtmatigheid dan de Rijksbegrotingsvoorschriften. We definiëren rechtmatigheid
van een financiële transactie als volgt: ‘Een financiële transactie is rechtmatig als de
transactie voldoet aan de begrotingswet, andere wettelijke regelingen, overeenkomsten
en beschikkingen, die als voorwaarden in acht moeten worden genomen bij de
totstandkoming van de financiële transactie.’ Dit betekent dat, anders dan in de
Rijksbegrotingsvoorschriften, de transactie ook als onrechtmatig wordt aangemerkt
wanneer niet-naleving van toepasselijke regels of bepalingen niet leidt tot een andere
uitkomst van de transactie. En we merken ook niet-naleven van toepasselijke
bepalingen in overeenkomsten en beschikkingen bij de totstandkoming van financiële
transacties (financiële beheershandelingen) als onrechtmatig aan.

4.3.2

Typen verantwoording over rechtmatigheid
Bij de verantwoording over rechtmatigheid door derdenorganisaties spelen
accountantsoordelen een grote rol. Wet- en regelgeving stuurt in de publieke sector in
belangrijke mate de bedrijfsprocessen en bij de accountantscontrole heeft ‘naleving
van wet- en regelgeving’ dan ook een grote, zelfstandige betekenis. Dit in tegenstelling
tot de private sector, waar de betekenis van de controle op de naleving van wet- en
regelgeving in de accountantscontrole traditioneel meer wordt beschouwd vanuit de
eis van betrouwbaarheid van de in de financiële verantwoording opgenomen
informatie (nivra, 1999, p. 5).
Er zijn twee manieren waarop het oordeel van een accountant over de rechtmatigheid
in zijn verklaring terecht kan komen (Algemene Rekenkamer, 2008c, p. 20-21):
• Direct reporting
De accountant geeft in zijn verklaring zelf een oordeel over rechtmatigheid. De
gebruiker leest de informatie over de rechtmatigheid in het oordeel van de accountant.
De accountantsverklaring gaat dus in op zowel de getrouwe weergave als de
rechtmatigheid (overeenstemming met de begroting en met van toepassing zijnde
wettelijke regelingen) van de posten in de financiële verantwoording. Bij direct
reporting is er dus sprake van één verklaring over twee aspecten.
Voorbeelden van direct reporting zijn de accountantsverklaringen bij de decentrale
overheden: gemeenten, provincies en waterschappen. Ook de Kaderwet zbo’s58 gaat
uit van direct reporting.

58
Artikel 35, derde lid.

• Assertion based reporting
De accountant geeft een getrouwheidsoordeel over de rechtmatigheidsverantwoording
door het bestuur van de organisatie. De gebruiker leest de informatie over de rechtmatigheid in de verantwoording van het bestuur.
De verklaringen die de departementale auditdiensten vanaf 2005/2006 bij de jaarrekening van hun ministerie afgeven, zijn assertion based. Dit type accountants-
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verklaring is ingevoerd naar aanleiding van het kabinetsstandpunt over het
Interdepartementaal beleidsonderzoek: Regeldruk en controletoren (Financiën, 2004b). Niet
langer geven de departementale auditdiensten een verklaring over de rechtmatigheid,
maar de minister legt in de bedrijfsvoeringsparagraaf zelf verantwoording af over de
rechtmatigheid. De auditdiensten geven vervolgens een getrouwbeeldverklaring die
mede betrekking heeft op (de getrouwe weergave van) de verantwoording van de
minister over de rechtmatigheid.
Een consequentie van dit type verklaring is dat, anders dan bij direct reporting, de
auditdienst een goedkeurende verklaring kan verstrekken, ook als er onrechtmatigheden zijn geconstateerd en gerapporteerd. Alle getrouwheidsfouten of onzekerheden
zijn namelijk ook rechtmatigheidsfouten of –onzekerheden, maar niet alle rechtmatigheidsfouten of -onzekerheden zijn ook van invloed op het getrouwe beeld. Zo kan een
opdracht verstrekt zijn die niet-Europees is aanbesteed, terwijl dit wel had gemoeten.
Dit is een fout in de rechtmatigheid. Indien in de jaarrekening wordt vermeld dat de
procedure niet is gevolgd en de eventuele consequenties zijn vermeld, beïnvloedt deze
fout het getrouwe beeld niet.
Er is bij de derdenorganisaties de laatste jaren een tendens naar assertion based
accountantsverklaringen.

4.3.3

Controleprotocol
De minister geeft voor de reikwijdte, intensiteit en goedkeuringstoleranties van de
accountantscontrole bij derden, vaak in een aparte ministeriële regeling, nadere
voorschriften, het zogenoemde controleprotocol. Tevens bevatten deze ook een
definitie van het begrip rechtmatigheid, de voor de bepaling van onrechtmatigheden in
acht te nemen controletoleranties en veelal ook een format voor de af te geven
accountantsverklaring.
Bij direct reporting wordt doorgaans alleen een controleprotocol voor de accountantscontrole gegeven. Bij assertion based reporting horen deze elementen idealiter (ook)
aan het bestuur te worden gegeven in een ‘verantwoordingsprotocol’.

4.3.4

Referentiekader
Ten slotte zijn er nog twee hoofdstromingen voor de vraag aan welke specifieke
regelingen de accountant de verantwoording moet toetsen.
Voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten en provincies heeft men ervoor
gekozen om het normen- en daarvan afgeleide toetsingskader vooraf uit te schrijven
(rule based-benadering of specifiek referentiekader). De gebruiker geeft - doorgaans in
het controleprotocol - een limitatieve opsomming van te toetsen bepalingen in wet- en
regelgeving (specifieke criteria) en de accountant toetst aan deze bepalingen.
Bij de rijksoverheid is voor een meer principle based-benadering ofwel een generiek
referentiekader gekozen. Hierbij stelt de gebruiker een scherpe, eenduidige definitie
vast (generieke criteria) en werkt de accountant die nader uit voor zijn controle
(Hendrix, 2007, p. 8-9).
Bij de zelfstandige publieke organisaties is overwegend gekozen voor een specifiek
referentiekader.

4.3.5

Doorwerking onrechtmatigheid bij derden naar Rijk
Van doorwerking van een onrechtmatige uitgaaf door derdenorganisaties naar een
eventuele onrechtmatigheid bij de minister, is alleen sprake als het om besteding van
rijksgelden gaat. Onrechtmatige besteding van geld uit andere bronnen dan de
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rijksbegroting kan niet leiden tot onrechtmatigheden bij de minister: de departementale jaarrekeningen gaan alleen over de besteding van begrotingsgelden.
Derdenorganisaties kunnen rijksbijdragen (ook wel subsidies) op grond van een
publiekrechtelijke regeling krijgen of betalingen van het Rijk op grond van een
privaatrechtelijke overeenkomst.
Uitgangspunt van de Algemene Rekenkamer bij onrechtmatige besteding van rijksbijdragen is dat er altijd sprake is van onrechtmatigheid op het niveau van de
rijksrekening als een betaling door derden niet overeenkomt met de beschrijving van
het begrotingsartikel.
Daarnaast is een onrechtmatige uitgaaf door derden ook onrechtmatig op het niveau
van de rijksrekening bij ontoereikend m&o-beleid en inadequaat of niet juist toegepast
sanctiebeleid. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de kan-bepaling en de
moet-bepaling.
Bij de moet-bepaling geldt dat de minister tot terugvordering of verrekening (of andere
sancties) overgaat, indien blijkt dat de derde de rijksbijdrage niet in overeenstemming
met de voorwaarden heeft besteed. Als hij dat niet doet, is er sprake van onrechtmatigheid bij de minister.
De meeste regelingen bevatten kan-bepalingen. Daarbij geldt dat de minister tot
terugvordering of verrekening kan overgaan, indien de derde de rijksbijdrage niet in
overeenstemming met de voorwaarden heeft besteed. Als hij dat niet doet, is er nog
geen sprake van onrechtmatigheid bij de minister, zolang hij binnen een adequaat
sanctiebeleid een goed gemotiveerd, onderbouwd en controleerbaar besluit neemt. Is
dat niet het geval, dan is er sprake van onrechtmatigheid bij de minister.
De onrechtmatigheid bij de minister kan op twee manieren tot uiting komen:
onrechtmatige uitgaven of onvolledige ontvangsten. Het eerste blijkt bij afrekening
met de derde in het begrotingsjaar dan wel wanneer verrekening met een nieuwe
rijksbijdrage plaats vindt. Van onvolledige ontvangsten is sprake bij onterechte nietterugvordering van door derden onrechtmatig bestede rijksbijdragen.
Complicerende factoren bij de doorwerking van onrechtmatigheden bij derden in
eventuele onrechtmatigheden bij de minister zijn:
1. De definitie en reikwijdte van het rechtmatigheidsbegrip is niet altijd dezelfde:
(accountants bij) derden kunnen een breder of juist smaller rechtmatigheidsbegrip
hanteren dan de minister.
2. Transacties en posten in het baten-lastenstelsel bij de derdenorganisaties moeten
worden vertaald naar transacties en posten in het verplichtingen-kasstelsel bij het
Rijk.
3. Daarmee samenhangend: tussen derdenorganisaties bestaan grote verschillen in
onder meer verslaggevingsregels en waarderingsgrondslagen.

4.4

Verantwoording over resultaten en prestaties
Organisaties die publieke taken uitvoeren dan wel publiek geld besteden, moeten zich
daarover verantwoorden. Ook hier geldt dat grosso modo de organisaties die een
publieke taak uitoefenen en geheel of grotendeels uit publiek geld worden
gefinancierd zich via hun jaarverslag zullen verantwoorden en organisaties die
bijvoorbeeld alleen een subsidie ontvangen voor bepaalde activiteiten, zich via een
afzonderlijke verantwoording zullen verantwoorden over wat ze voor dat geld
gepresteerd hebben.
Deze verantwoording over resultaten en de inspanningen die daarvoor geleverd zijn, is
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een waarde en eis op zich. Maar het belang van deze zogeheten niet-financiële
informatie59 is sterk toegenomen met de invoering in 2002 van de vbtb-systematiek
voor de begrotingen en verantwoordingen bij het Rijk. Informatie van derden die bij de
uitvoering van dit rijksbeleid zijn betrokken, zijn daarbij onmisbaar.
De kern van de vbtb-begrotingshervorming is dat de begroting en verantwoording
meer transparant en beleidsmatig worden door een verband te leggen tussen de
financiële middelen, de daarmee te verrichten prestaties en te bereiken doelen.
Daarnaast is gestreefd naar een betere samenhang tussen de begrotings- en verantwoordingsstukken.60
In de vbtb-begroting staan de drie w-vragen centraal:
• Wat willen we bereiken?
• Wat gaan we daarvoor doen?
• Wat mag het kosten?
In het departementale jaarverslag moeten drie daarmee samenhangende h-vragen
worden beantwoord:
• Hebben we bereikt wat we beoogden?
• Hebben we daarvoor gedaan wat we zouden moeten doen?
• Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?

59
Zie voor een uiteenzetting
over niet-financiële
informatie Turksema & Tjon
Tsoe Jin (2009, p. 58-66).
60
Zie voor de ontwikkeling
van en in VBTB: Algemene
Rekenkamer (2011d,
p. 23-29) en Verheij & De
Jong (2009), p. 70-72.
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5 Extern toezicht
Dit hoofdstuk gaat over extern toezicht: toezicht door of namens het Rijk op derden
die bij de behartiging of realisering van publieke belangen zijn betrokken. Definitie,
aanpak, algemene normen en uitgangspunten voor toezicht zijn veelal al in onderzoek
ontwikkeld en gebruikt en ook algemeen geaccepteerd. Daarnaast zijn er voor
sommige onderdelen specifieke normen en bevindingen.

5.1

Definitie
Een algemeen gebruikte definitie van toezicht is:
‘Toezicht houden is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet
aan de daaraan gestelde eisen, het zich vervolgens vormen van een oordeel daarover en het eventueel
naar aanleiding daarvan interveniëren.’ (Algemene Rekenkamer, 1998c).

5.2

Algemeen normenkader61
Voor het toezicht door of namens de minister hanteert de Algemene Rekenkamer de
volgende redeneerlijn:
Goed extern toezicht bij instellingen op afstand van het Rijk:
• is onafhankelijk en deskundig;
• is gebaseerd op een toezichtsvisie en is vastgelegd in een toezichtsbeleid;
• bevat de drie elementen informatieverzameling, oordeelsvorming en interventies,
die goed op elkaar zijn afgestemd.
Deze redeneerlijn kan worden uitgewerkt in een algemeen normenkader voor zowel
opzet als werking van toezicht. Dit behelst vier toetsingspunten: organisatie, visie en
beleid, inhoud en verantwoording en verantwoordelijkheid.

61
Dit algemene normenkader
wordt verder uitgewerkt,
vooral voor wat betreft het
toezicht op de uitvoering
van publieke taken door
derden, in Algemene
Rekenkamer (2008c),
p. 15-19.

1. Organisatie van het toezicht
• Positionering van het toezicht
Voor de vraag of het toezicht binnen of buiten het departement moet worden geplaatst
en waar dan, heeft de Algemene Rekenkamer zelf geen normen ontwikkeld. Dit is een
politiek-bestuurlijke afweging, waarbij het er veeleer om gaat dat er een visie is van
waaruit de positionering beredeneerd wordt en dat er een expliciete afweging wordt
gemaakt op basis van eenduidige, heldere uitgangspunten en criteria.
• Onafhankelijke functie / functiescheiding
Toezicht dient een afzonderlijke, onafhankelijke functie te zijn. Beleid, toezicht en
uitvoering moeten van elkaar gescheiden zijn. Dit betekent overigens niet dat de
toezichtfunctie altijd organisatorisch moet zijn afgezonderd. Wel dienen er waarborgen voor onafhankelijkheid te zijn.
Tevens moet voorkomen worden dat de samenhang tussen beleid, uitvoering en
toezicht verloren gaat. Bij aparte toezichtorganisaties binnen of buiten het departement is daarom van belang dat er voldoende terugkoppeling met de beleids- en
uitvoeringsinstanties is.
• Deskundigheid
De toezichthouders moeten vaktechnisch en inhoudelijk deskundig zijn om het terrein
waarop ze toezicht houden te kunnen beoordelen.
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2. Toezichtsvisie en toezichtsbeleid
Het is van belang dat de minister in een toezichtsvisie zijn (beleidsmatige) uitgangspunten formuleert voor het toezicht op het departementale beleidsterrein. De
Algemene Rekenkamer is tevens van mening dat de toezichtsvisie de basis is voor
gespecificeerde toezichtsarrangementen per organisatie (zie ook Algemene
Rekenkamer, 2009e) In een toezichtsarrangement wordt het toezicht op een
afzonderlijke organisatie nader gespecificeerd.
Op basis van die visie moet de toezichthouder een toezichtsbeleid of jaarplan
formuleren dat voldoende duidelijk is over en richtinggevend voor de informatieverzameling, oordeelsvorming en interventie.
Het eerste is een langetermijnvisie op de vormgeving van het toezicht op een bepaald
beleidsterrein, terwijl toezichtsbeleid de (jaarlijkse) planning van de uitvoering van het
toezicht betreft.
3. Inhoud van het toezicht
Er mogen geen elementen (informatieverzameling, oordeelsvorming, interventies) in
het toezicht ontbreken en de elementen zelf moeten goed uitgewerkt zijn:
• Informatieverzameling
De informatieverzameling moet gericht zijn op het doel van het toezicht. Indien
(mede) gebruik gemaakt wordt van informatie die door de onder toezicht gestelde
wordt geleverd, moet deze worden gevalideerd.
• Oordeelsvorming
Meest cruciale element in het toezichtproces is de oordeelsvorming. Daartoe moet de
toezichthouder een normenkader met duidelijke criteria hebben, waarmee hij kan
vaststellen of het toezicht het gewenste product oplevert. Indien dit element niet goed
is uitgewerkt, zal ook de informatieverzameling onder druk komen te staan. Het risico
bestaat dan dat er te veel en ongericht informatie verzameld wordt.
• Interventies
Duidelijk moet zijn welke bevoegdheden tot interventies de toezichthouder heeft en
deze moeten toereikend zijn om de beoogde doelen te bereiken. Daartoe moet het
toezicht rechtsgevolg kunnen hebben. Voor bepaalde toezichtinstrumenten is het
normatieve kader van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Interventies
kunnen oplopen van licht (zoals voorlichting) tot zwaar (zoals bestuursdwang). In dit
verband dienen er goede afspraken te zijn met de toezichthouder en het Openbaar
Ministerie over de afstemming tussen het bestuursrechtelijke en het strafrechtelijke
traject.
De drie elementen moeten goed op elkaar afgestemd zijn.
Dit criterium richt zich met name op de informatieverwerving en de interventies.
Gegeven de oordeelsvorming en de daarbij te hanteren criteria zal daarop afgestemde
informatie verworven moeten worden, en zullen op de oordeelsvorming afgestemde
interventies moeten worden ingezet.
4. Verantwoording en verantwoordelijkheid
Toezicht is een publieke taak, gefinancierd met publiek geld. De toezichthouders
moeten zich daarom verantwoorden over hun activiteiten en financiën. Ze moeten
transparant zijn naar belanghebbenden en verantwoording afleggen aan de minister.
Die verantwoording moet aansluiten op de ministeriële verantwoordelijkheid, zodat de
minister in staat is verantwoording af te leggen aan de Staten-Generaal.
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5.3

Onderzoeksaanpak en hoofdvormen van toezicht
Toezicht is het vehikel voor het effectueren van de ministeriële verantwoordelijkheid
voor het publieke belang, bij de behartiging waarvan derden betrokken zijn. Uitgaande
van de definitie bestaat onze aanpak bij onderzoek van toezicht uit de inkleuring van
de genoemde algemene toetsingspunten door het product dat het toezicht moet
opleveren: het te borgen publieke belang. Dit bepaalt de uitwerking van het algemene
normenkader voor toezicht in het specifieke geval.
Het publieke belang dat moet worden geborgd, wordt bepaald door het object of het
motief van het toezicht (Algemene Rekenkamer, 2001, p. 27). Bij rwt’s moet het
toezicht bijvoorbeeld de redelijke zekerheid voor de minister opleveren dat de
organisatie recht- en doelmatig met de publieke middelen omgaat, dat dit ordelijk en
controleerbaar gebeurt en dat de publieke taak naar behoren wordt vervuld. Toezicht
op markten moet opleveren dat er een goede marktwerking (concurrentie en
transparantie) is, veelal binnen de randvoorwaarden van (andere) publieke belangen
die niet automatisch worden verzekerd door een (ongestoorde) marktwerking, zoals
continuïteit in de levering van elektriciteit of een milieuvriendelijke opwekking
daarvan.
De gedachte dat de verschillende objecten de onderscheiden elementen van het
algemene toetsingskader voor toezicht verschillend inkleuren, is eveneens terug te
vinden in de literatuur. Zo wijzen Van Damme en Eijlander (2000, p. 59-60) erop dat
het noodzakelijk is om eerst helder te krijgen waarvoor het toezicht precies nodig is
om zinvol uitspraken te kunnen doen over de inrichting en organisatie van het
toezicht.62
We hebben eerder onderscheid gemaakt tussen de volgende objecten van toezicht
(Algemene Rekenkamer 2001, p. 27):
• rwt’s;
• markten;
• lagere overheden;
• naleving van regelgeving;
• Europese subsidies en wet- en regelgeving.
Daaraan kunnen worden toegevoegd:
• financiële bindingen (subsidies, garanties, leningen, deelnemingen);
• nieuwe financiële relaties (zoals concessies en aanbestedingen).
Deze indeling komt (grotendeels) terug in de hoofdstukken van dit achtergronddocument.

62
Zie ook Ligthart et al.
(1998) en Bestuurlijke
werkgroep-Alders (2005),
p. 56-68.
63
Zie ook Eijlander (1998b),
p. 5.

Er zijn ook andere indelingen. Zo worden in het rapport van Twynstra/Gudde en de
Katholieke Universiteit Brabant (Ligthart et al., 1998) dat mede betrokken is bij het
rapport De ministeriële verantwoordelijkheid ondersteund van de commissie-Holtslag, drie
hoofdvormen of soorten van toezicht onderscheiden: toezicht in bestuurlijke
verhoudingen, toezicht op de besteding van publieke middelen en garanderen van
marktwerking.63
In de Kaderstellende visie op toezicht 2005 (bvk, 2005, p. 14-17) wordt onderscheid
gemaakt tussen nalevingstoezicht, uitvoeringstoezicht en interbestuurlijk toezicht.
Op zich is dit wel een bruikbaar onderscheid, mits er eventuele subcategorieën in
kunnen worden onderscheiden. Zo is het belangrijk dat in het nalevingstoezicht
aandacht wordt besteed aan markttoezicht.
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5.4

Vormen van toezicht
Er zijn verschillende vormen van toezicht te onderscheiden die elkaar ook niet altijd
uitsluiten. Veel gehanteerde indelingen zijn:
• direct en indirect (getrapt) toezicht;
• preventief en repressief toezicht;
• positief en negatief of sturend en werend toezicht;
• signalerend en corrigerend toezicht;
• systeem- en stelseltoezicht;
• controlerend, regulerend en bewakend toezicht.

5.4.1

Direct en indirect toezicht
Bij het indirecte (getrapte) toezicht is, in tegenstelling tot het directe toezicht, een los
van de minister staande organisatie, per definitie een zbo, tussen de centrale overheid
en de uitvoerende organisatie geplaatst, die het toezicht namens de centrale overheid
uitvoert. De minister houdt dan geen toezicht meer op de onder toezicht staande
organisatie, maar op de zbo (zie figuur 4).
Figuur 4 Direct en indirect toezicht

Indirect (getrapt) toezicht

Direct toezicht

Minister

Minister (= toezichthouder)

Toezichthouder

Onder toezicht staande

Onder toezicht staande

Aan de literatuur zijn niet veel normen te ontlenen voor een antwoord op de vraag
wanneer er gekozen moet worden voor een getrapt toezicht met een onafhankelijke
toezichthouder.

5.4.2

Preventief en repressief toezicht
Preventief
Preventief toezicht vindt plaats voordat de onder toezicht staande organisatie een
handeling verricht of een beslissing neemt. Het toezichthoudende orgaan moet
daartoe eerst een positief besluit nemen (zie figuur 5).
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Figuur 5 Preventief toezicht

Toezicht

Handeling onder
toezicht gestelde

t=1

t=2

Tijdas

Preventief toezicht

Het doel is het voorkomen van onwenselijk geachte situaties. Voorbeelden van
preventief toezicht zijn: het geven van goedkeuring, toestemming, machtiging,
vergunning, ontheffing of het afgeven van een verklaring van geen bezwaar.
Repressief
Repressief toezicht vindt plaats nadat er een beslissing genomen is door het onder
toezicht gestelde orgaan:
Figuur 6 Repressief toezicht
Handeling onder
toezicht gestelde

Toezicht

t=1

t=2

Tijdas

Repressief toezicht

Het doel is het achteraf corrigeren van ongewenst geachte situaties.

5.4.3

Negatief en positief of werend en sturend toezicht
Negatief en positief
Bij negatief toezicht is de toezichthouder alleen in staat om een bepaald handelen te
beletten of teniet te doen. Dit in tegenstelling tot het positieve toezicht waar de
toezichthouder ook een bepaald handelen kan opleggen. Positief toezicht kan zowel
voor als na een beslissing van de onder toezicht gestelde organisatie plaats vinden. De
toezichthouder kan bijvoorbeeld aanwijzingen geven of vervangende besluiten nemen
wanneer de betreffende organisatie in gebreke blijft.
Werend en sturend
De indeling in negatief en positief toezicht komt overeen met die in werend en sturend
toezicht (Visser, 1986, p. 118).
Toezicht is werend wanneer het tot doel heeft het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen, het voorkomen van onherstelbare feiten, het blokkeren van onjuiste toepassing
of ongerechtvaardigde afwijking van wettelijke regels.
Het toezicht is sturend wanneer het tot doel heeft het bevorderen van een gewenste
ontwikkeling, het garanderen van de totstandkoming en continuïteit van voldoende
deugdelijke voorzieningen, van een goede spreiding daarvan, van samenhang tussen
de verschillende niveaus van het voorzieningenstelsel en van het beheersen van de
kostenontwikkeling.
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5.4.4

Signalerend en corrigerend toezicht
Soms beschikt een toezichthouder alleen over de eerste twee elementen van toezicht:
informatie verzamelen en oordelen. Hij is dan niet bevoegd tot - dwingende interventiemogelijkheden, zoals het geven van aanwijzingen of het opleggen van
sancties. Die bevoegdheden liggen bij een derde. Dit toezicht wordt signalerend
toezicht genoemd of ook wel controle.
Beschikt de toezichthouder ook over interventiemogelijkheden, dan is sprake van
corrigerend toezicht.

5.4.5

Systeem- en stelseltoezicht
Er is de laatste jaren een ontwikkeling gaande naar een sterker accent op systeemtoezicht, dat wil zeggen de beoordeling van management- en kwaliteitssystemen van
onder toezicht staande organisaties. Als deze systemen goed functioneren, kan de
toezichthouder gebruik maken van de informatie hieruit. Bij systeemtoezicht zal altijd
beoordeeld moeten worden of de systeemonderdelen, zoals processen, strategieën en
procedures, inderdaad aanwezig zijn en voldoende functioneren. Daarnaast kan
systeemtoezicht nooit volledig in de plaats komen van toezicht op de feitelijke
prestaties (kwaliteit, naleving) van organisaties. Er zal altijd een combinatie van beide
moeten zijn en een reality check op de aanwezige systemen: richten die zich nog wel op
de juiste aspecten? Verder zal de toezichthouder zich bij het maken van keuzes in de
inrichting van het toezicht moeten afvragen in welke mate de onder toezicht gestelden
a) zelf inzicht hebben in risico’s op het gereguleerde terrein, b) geneigd zijn om deze
risico’s ook te rapporteren en c) er zelf belang bij hebben om die risico’s te beheersen.
Naarmate dit niet of minder het geval is, zal scherper en meer outputgericht toezicht
nodig zijn (Sparrow, 2011).
Overigens wordt de term systeemtoezicht ook wel gebruikt voor toezicht op stelsels.
Het gaat daarbij om toezicht op het geheel aan organisaties en arrangementen in een
bepaald beleidsveld (bijvoorbeeld het onderwijsstelsel). Ter voorkoming van spraakverwarring kan hiervoor beter de term stelseltoezicht gebruikt worden.

5.4.6

Controlerend, regulerend en bewakend toezicht
Andersson, Elffers & Felix zegt in zijn - sterk op markttoezicht gerichte - rapport
Toezicht en inzicht (1999, p. 5) dat verschillende sectoren verschillende vormen van
toezicht behoeven. In zijn visie zijn er drie rollen te onderscheiden: een controlerende,
een regulerende en een bewakende rol.
Controle is de basis voor elke vorm van toezicht. De toezichthouder bekijkt of regels
worden nagekomen en of er fouten gemaakt zijn. Leidende vraag daarbij is: doet de
onder toezicht gestelde het wel goed?
De toezichthouder in de regulerende rol bekijkt hoe de regels uitgelegd moeten worden
en of er extra spelregels nodig zijn voor de handelwijze van partijen. Regulering is
vooral nodig wanneer de toezichthouder in de sector veranderingen moet afdwingen.
Bewaking is een aanvulling op markten waar zelfregulering en concurrentie voor een
goede gang van zaken zorgen. De toezichthouder laat veel ruimte en grijpt pas in op
momenten dat de markt niet tot zelfregulering in staat blijkt.

5.5

Privaatrechtelijke handhaving
Naast het bestuursrechtelijk afdwingen van normen kan dit ook civielrechtelijk of
privaatrechtelijk. Een belanghebbende daagt dan de normovertreder in een civiele
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procedure vanwege het plegen van een onrechtmatige daad. Vooral in het mededingingsrecht (specifiek en algemeen) kan privaatrechtelijke handhaving een rol spelen.
De Consumentenautoriteit (Ca) is de enige (markt)toezichthouder die uitdrukkelijk in
de wet een civielrechtelijke handhavingsbevoegdheid heeft toegekend gekregen.
Volgens de Wet handhaving consumentenbescherming kan hij optreden wanneer
collectieve belangen van consumenten in het geding zijn, in casu wanneer meer
consumenten zijn of kunnen worden geraakt door een overtreding. Hij treedt dus niet
op in geschillen tussen een individuele consument en een ondernemer.
Om naleving van de regelgeving af te dwingen beschikt de Ca over privaatrechtelijke en
bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheden. Zijn belangrijkste privaatrechtelijke
handhavingsbevoegdheid is de bijzondere verzoekschriftprocedure. Hij kan het
Gerechtshof in Den Haag vragen om te bevelen dat een overtreding wordt gestaakt.
Hierbij kan de rechter ook een dwangsom opleggen. De Ca is daarnaast bevoegd met
een collectieve actie bij de rechter een gebod, verbod of verklaring voor recht te
vorderen.
De Ca kan de rechter ook verzoeken een overeenkomst verbindend te verklaren voor de
afwikkeling van massaschade van consumenten. Dit kan wanneer de massaschade een
gevolg is van een inbreuk op de regels waarop hij toezicht houdt.

5.6

Accreditatie en certificering
Het kabinet-Rutte/Verhagen zette in op vermindering van ambtenaren, regeldruk,
administratieve lasten en toezichtlasten. Een opvallende ontwikkeling daarbij is de
opkomst van privaat toezicht in plaats van overheidstoezicht en de aankondiging van
de inspectievakantie in het kader van de administratieve lastenverlichting: per 1 januari
2011 is er een zogeheten ‘inspectievakantie’ voor het bedrijfsleven. Bij deugdelijke
zelfregulering (certificering) kan met minder inspectieonderzoeken per bedrijf worden
volstaan.
Dit sluit aan bij een al langer bestaande trend. Een belangrijk uitgangspunt in het
huidige wetgevingsbeleid is dat slechts voor zover het zelfregulerend vermogen van de
maatschappij tekortschiet, gedacht moet worden aan overheidsmaatregelen.64 Een van
de instrumenten in het overheidsbeleid om die zelfregulering vorm te geven, is
certificering en accreditatie. De nota Vernieuwing Rijksdienst (bzk, 2007) en de daarop
volgende bezuinigingen heeft geleid tot het overlaten van meer inspectiewerkzaamheden aan de private sector via certificatie. De motivatie voor en de vooronderstelling
onder deze privatiseringstrend is dat certificering de effectiviteit en efficiëntie van
regulering verbetert. Certificering zou de naleving bevorderen en de kosten naar
marktpartijen verplaatsen. De overheid kan dan toezicht en handhaving beperken en
gerichter inzetten op de eigen prioriteiten (Expertisecentrum Rechtshandhaving
Ministerie van Justitie, 2003, p. 9-10). De Europese commissie is op dit terrein een
richtinggevende factor en aanjager. Harmonisatie en standaardisatie van normen voor
producten, processen en systemen draagt bij aan de voltooiing van één Europese
interne markt (de nieuwe aanpak richtlijnen, zie ook vrom, 2010).

5.6.1

64
Aanwijzingen voor de
regelgeving, aanwijzing 7.

Definities
Nederland kent een uniek gemengd systeem van publieke en private certificering,
waarin bij publieke certificering private partijen wettelijke taken uitvoeren en de
overheid op afstand staat. In veel andere Europese landen liggen taken óf in de handen
van de overheid óf in die van private partijen. Nederland heeft een traditie van zelf- en
coregulering waarbij branches en sectoren zelf normen stellen en de overheid die
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algemeen verbindend verklaart. Volgens de Raad voor Accreditatie (rva) wordt er in
Nederland heel veel gecertificeerd in vergelijking met andere landen. Nederland kent
ook een lange historie van het ontwikkelen van private normen door schemabeheerders.
In 2002 is een inventarisatie van wettelijke regelingen uitgevoerd waarbij de
rijksoverheid verantwoordelijkheden aan certificerings- en keuringsinstellingen
delegeert (EZ, 2003a, p. 7). Daaruit bleek dat er zo’n tachtig regelingen waren waarin
certificatie relevant is voor de naleving van wetgeving of de uitvoering van beleid. Denk
bijvoorbeeld aan de veiligheid van voedsel, medicijnen, afvalverwerking, consumentenproducten, arbeidsomstandigheden en machines. In deze paragraaf beschrijven we het
Nederlandse stelsel van certificatie en accreditatie, waarbij we de definities hiervan
ontlenen aan ez (2003a, p. 34).
Certificatie
Certificatie is het geheel van activiteiten op grond waarvan een onafhankelijke,
deskundige en betrouwbare instelling vaststelt en schriftelijk kenbaar maakt dat er een
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een duidelijk omschreven object (een product,
proces, systeem of de vakbekwaamheid van een persoon) voldoet aan vooraf gestelde
eisen.
Het verschil met een keurmerk is dat iedereen keurmerken kan toekennen, terwijl een
certificaat wordt verstrekt door een onafhankelijke derde. Certificatie wordt vrijwel
altijd uitgevoerd door private organisaties.
Certificatie kan vrijwillig zijn. Een voorbeeld is het Fairtrade-logo van Max Havelaar
dat producenten op hun voedingsproducten mogen zetten wanneer de importeur zich
heeft aangemeld bij de Stichting Max Havelaar en aan alle criteria heeft voldaan.
Maar certificatie kan ook wettelijk verplicht zijn. Het doel is dan het borgen van een
publiek belang: goede zorg, veilige machines, gekwalificeerde beroepsbeoefenaars.
Ook deze certificatie resulteert vaak in een logo.
Accreditatie
Accreditatie is het geheel van activiteiten op grond waarvan een gezaghebbend lichaam
vaststelt en schriftelijk kenbaar maakt dat een instelling of persoon competent is om
bepaalde taken uit te voeren.
Een certificerende instelling die zich laat accrediteren toont daarmee dat mensen
kunnen vertrouwen op haar verklaringen. Met accreditatie krijgt een certificerende
instelling een formele erkenning dat ze onpartijdig en competent is om het certificeren
uit te voeren. Accreditatie kan op verzoek van een certificerende instelling worden
uitgevoerd. Voor het mogen uitvoeren van wettelijke certificatie is accreditatie een
voorwaarde.
De overeenkomsten en verschillen tussen certificeren en accrediteren
De overeenkomsten:
• Beiden beoordelen volgens (inter)nationale normen.
• Beiden geven een certificaat uit.
De verschillen:
• Bij certificeren geeft een instantie een conformiteitsverklaring uit net als bij inspecteren,
kalibreren, analyseren en testen.
• Bij accrediteren rechtvaardigt een instantie het vertrouwen in de afgegeven
conformiteitsverklaringen. De instellingen die conformiteitsverklaringen afgeven, kunnen zich
door een accreditatie-instantie laten beoordelen op hun onpartijdigheid en competentie.
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5.6.2

Veld van instellingen voor certificatie en accreditatie
Er bestaan vele varianten waarop certificatie vorm krijgt. Toch is er wel een basisstructuur in te herkennen, die we hier zullen beschrijven. Certificerende instellingen
zijn veelal stichtingen of commerciële bedrijven die in onderlinge concurrentie tot
elkaar staan.
Certificerende instellingen
De certificerende instellingen beoordelen bedrijven en organisaties die gecertificeerd
willen worden op basis van wettelijk vastgestelde normen, die nader uitgewerkt zijn in
een certificatieschema.
Instellingen voor schemabeheer / College van Deskundigen
Bij wettelijke certificeringsregelingen wijst de overheid instellingen aan die
verantwoordelijk zijn voor het opstellen en beheren van certificatieschema’s op basis
van wettelijke eisen, zoals de stichtingen voor het beheer van certificeringsschema’s
voor arbo-regelgeving. Stichtingen voor schemabeheer hebben een College van
Deskundigen, dat het certificatieschema opstelt. Als meer certificerende instellingen
zich hebben aangesloten bij zo’n college heet het een Centraal College van
Deskundigen. De overheid kan deze privaat opgestelde normen vervolgens algemeen
verbindend verklaren, waarna alle certificerende instellingen van dit certificatieschema
gebruik moeten maken. Daarom hebben sommige departementen een afgevaardigde
in het Centraal College van Deskundigen.
Raad voor Accreditiatie
De Raad voor Accreditatie (rva) is de enige nationale organisatie die de accreditatie
van certificerende instellingen mag uitvoeren. Ter implementatie van de
eu-verordening Accreditatie en markttoezicht is de raad per 1 januari 2010 door de
rijksoverheid aangewezen als enige nationale accreditatie-instantie met openbaar
gezag. De stichting rva is een zbo en rwt.
Alle nationale accreditatie-instellingen zijn in Europa aangesloten bij de European
co-operation for Accreditation (ea). Deze zorgt ervoor dat de internationale normen overal
hetzelfde worden toegepast, waardoor het vertrouwen in de in het buitenland
verstrekte certificaten gerechtvaardigd is. De ea voert ook de vierjaarlijkse peer review
uit op de nationale accreditatie-instellingen.
In figuur 7 is het veld van accreditatie en certificatie in beeld gebracht. Daarbij wordt
ook zichtbaar dat het hier om een veld gaat met zowel publieke en private kenmerken.
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Figuur 7 Het veld van accreditatie en certificatie
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Private normstelling
Normalisatie is het proces waarbij normen vrijwillig tot stand komen door overeenstemming van (alle) belanghebbende partijen. Bekende internationale normen zijn de
iso 9000-serie over de inrichting van kwaliteitszorgsystemen. Certificatie wordt ook
wel gebruikt voor het verlenen van een certificaat op basis van alleen wettelijke eisen.
In die situatie is de certificerende instelling een publieke instelling (zbo). Ook
mengvormen komen voor, bijvoorbeeld wanneer de minister de normen die de private
partijen overeen zijn gekomen (normalisatie) als algemeen verbindend verklaart.
De studie Normalisatie en Certificatie (bijlage bij Justitie & ez, 1996) in het kader van de
operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (mdw, zie ook hoofdstuk 6) noemt als risico dat verwijzing door de wetgever naar privaat tot stand
gebrachte normen en het toekennen van rechts- of feitelijke gevolgen aan een
certificaat kan leiden tot onduidelijkheid over het rechtskarakter van de normen. Het
kan ook leiden tot onduidelijkheid over de status van certificatie-instelling, toezichthouders en handhavingsinstanties. Door gebruik van normalisatie en certificatie door
de overheid zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden van overheid en private
sector vaak niet meer duidelijk te scheiden.

5.6.4

Beleid en wetgeving
De overheid verkent al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw hoe ze certificatie en
accreditatie kan inzetten als alternatief instrument voor of in wetgeving. Zo kwam de
Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten in 1994 met het advies Van
keurslijf naar keurmerk en volgde in 1996 het mdw-rapport Normalisatie en certificatie.
Mede naar aanleiding van deze adviezen zijn keurmerken, certificatie en accreditatie
gangbaar als instrumenten in allerlei concrete beleidsdossiers, variërend van het
bouwbesluit tot het warenwetbesluit.
Ook op Europees niveau verschijnen sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw richtlijnen die normalisatie en certificatie verplichten om de interne markt te voltooien,
zoals de Nieuwe Aanpak richtlijn, de Machine richtlijn of de Meetinstrumenten
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richtlijn. In deze paragraaf beschrijven we globaal het Nederlandse beleid en de
wetgeving voor certificatie en accreditatie.
Kabinetsnota Normen, Certificaten en Open Grenzen (1995)
Certificering als alternatief voor overheidsbeleid werkte het Paarse kabinet in 1995 uit
in de nota Normen, Certificaten en Open Grenzen. De nota stelde vier doelen (ez,
1995, p. 1):
1. het scheppen van een (ook Europees en internationaal) open markt voor keuringsen certificatieactiviteiten
2. het breder toepassen van de instrumenten normalisatie en certificatie in het kader
van wetgeving
3. versterking van de rol van het bedrijfsleven op deze gebieden
4. op (Nederlands en Europees) normalisatieterrein streven naar een belangrijke rol
van het Nederlands Normalisatie-Instituut (nni) en op certificatieterrein het
versterken van de infrastructuur die voorziet in een Nederlandse accreditatieorganisatie
Opvallend in de nota is de sterk economische en internationale invalshoek. De nota
heeft de inzet van certificatie op tal van terreinen versterkt.
Kabinetsstandpunt Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid (2003)
Na ruim tien jaar ervaring met certificatie in het publieke domein gaf het Ministerie
van Economische Zaken opdracht om het gebruik van het instrument te laten
inventariseren en evalueren. De Universiteit van Tilburg onderzocht in 2002 de
inkadering van vijftien van de circa tachtig certificeringsregelingen (Schoordijk
Instituut, 2003). Daaruit bleek dat departementen niet altijd vooraf voldoende
onderzoeken of er in een betrokken sector wel genoeg draagvlak is voor een
certificeringsregeling. Certificatie heeft volgens de onderzoekers beperkingen en is
geen wondermiddel tegen overregulering of een tekort aan handhavingscapaciteit.
Certificatie kan wel een aanvulling zijn op overheidsinspecties, maar het kan er geen
alternatief voor zijn. Het is ook geen geschikt middel om fraude te voorkomen. Ook
constateerden de onderzoekers dat departementen zeer verschillen in de juridische en
bestuurlijke vormgeving van certificatie, in hun betrokkenheid bij de normstelling en
het belang dat zij hechten aan accreditatie. De onderzoekers pleitten voor een
bewustere keuze voor certificatie, meer transparantie in de certificatie- en accreditatiestructuur en betere communicatie tussen de verschillende betrokken partijen.
In reactie op het onderzoek kwam het kabinet met de volgende standpunten (ez,
2003a, p. 12-24):
1. In nieuwe situaties moeten ministers een afwegingskader gebruiken om te
analyseren of certificatie een geschikt instrument is.
2. De bestuurlijk-juridische vormgeving van certificatie beperkt de overheid tot drie
varianten:
1) zelfreguleringsvariant of marktordeningsvariant (certificatieregeling die een
maatschappelijk belang of een publieke doelstelling realiseert);
2) toezichtondersteuningsvariant (certificatieregeling op vrijwillige basis die de
overheid kan benutten bij de uitvoering van toezicht en handhavingsbeleid van
wettelijke regelingen);
3) toelatingsvariant (certificatieregeling die deel uitmaakt van wetgeving, waarbij
certificatie verplicht of vrijwillig is).
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3. De minister wijst certificerende instellingen aan. Accreditatie van de instelling
dient hierbij als ondersteuning.
4. Meer transparantie in de totstandkoming en resultaten van certificatie en
accreditatie is nodig.
Sindsdien is er – op een voortgangsrapportage na - geen centraal beleid meer
geformuleerd. Het kabinetsstandpunt is in 2009 opgenomen in het Integraal Afwegingskader Beleid en Regelgeving (iak) (Justitie, Financiën, ez & bzk, 2010) dat
rijksambtenaren gebruiken bij het opstellen van beleid en regelgeving.
Verordening markttoezicht en accreditatie (2010)
Het kabinetsbeleid is sinds 2003 niet veranderd. Wel is de rol en status van de rva
veranderd. In 2003 kondigde het kabinet aan dat het de raad een exclusieve positie
wilde geven voor het accrediteren of beoordelen van certificerende instellingen in de
publieke sfeer. Dit zou een privaatrechtelijke overeenkomst zijn. Met de ondertekening
in juli 2008 van de Europese verordening markttoezicht en accreditatie werd
Nederland verplicht om één nationaal accreditatieorgaan aan te wijzen. Dit moet zijn
werkzaamheden objectief en onpartijdig verrichten. Om hieraan te kunnen voldoen,
moeten de lidstaten accreditatie beschouwen als een activiteit van openbaar gezag en
moeten zij de nationale accreditatie-instantie formeel erkennen.
Sinds 1 januari 2010 is de Raad voor Accreditatie bij wet aangewezen als de nationale
accreditatie-instelling van Nederland. Daarmee kreeg de raad de status van zbo (tevens
rwt).
Departementale certificeringsregelingen
In 2003 heeft het kabinet-Balkenende een gemeenschappelijk beleid geformuleerd
voor de inzet van certificatie en accreditatie.
In de praktijk blijkt dat de inzet van certificatie en accreditatie per departement
verschilt en dat departementen elk hun eigen certificeringsstelsel hebben.

5.6.5

Relatie van certificeringsinstellingen met de departementen
Omdat de rva als zbo onder het Ministerie van Economische Zaken (ez) is geplaatst,
is dit ministerie verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van de raad.
Bijna alle ministeries hebben wettelijke regelingen waarbij certificatie een rol speelt.
Deze wettelijke regelingen worden vaak ook vanuit de Europese Commissie via
verordeningen en richtlijnen beïnvloed of gestuurd.
Omdat de RvA de totstandkoming en het gebruik van de certificatieschema’s
beoordeelt, waarin de Nederlandse en Europese normen zijn vastgesteld, hebben deze
ministeries een inhoudelijke relatie met de raad.
Het Ministerie van Economische Zaken verrichtte sinds de jaren negentig van de vorige
eeuw een coördinerende rol binnen het Rijk voor certificatie en normalisatie. ez was
voorzitter en secretaris van de Interdepartementale Commissie voor Certificatie en
Normalisatie (iccn). De iccn is nu niet meer dan een informeel overlegorgaan. Het
gevolg is dat er weinig wordt gecoördineerd en dat ieder departement zijn eigen beleid
voert. De relatie tussen de overheid en de certificerende instellingen verschilt per
departement, maar de relatie is meestal zeer beperkt. Wanneer een certificerende
instelling zich meldt bij de wetgever, wordt deze, mits geaccrediteerd, opgenomen in
het register met certificerende instellingen (te vinden op de website van de rva) en kan
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ze door de overheid erkende certificaten gaan uitgeven. De inspecties zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de wettelijke taakuitvoering. De frequentie en intensiteit van
het toezicht varieert.

5.6.6

Eerder Rekenkameronderzoek
We hebben eerder onderzoek verricht naar certificatie en accreditatie. Onder meer in
de volgende rapporten:
Toezicht op keuringen in Nederland (1999)
Dit onderzoek bestond uit een inventarisatie van keuringen bij de toenmalige
Ministeries van ez, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (lnv) Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (szw), Verkeer & Waterstaat (v&w), Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu (vrom) en Volksgezondheid, Welzijn en sport (vws). Vervolgens
deden we casusonderzoek naar tien geselecteerde keuringen. Het rapport heeft een
checklist voor doorlichting van wettelijke keuringen opgeleverd dat deels als normenkader kan dienen. De conclusie was dat ministers niet altijd konden instaan voor een
redelijk niveau van bescherming van de burger, doordat zij geen sluitende toezichtketen hadden. Voorgesteld werd om een doorlichting van de wettelijke keuringen per
ministerie uit te voeren. Departementen moeten vaststellen in hoeverre zij voor de
keuringen verantwoordelijk zijn en een sluitende toezichtketen organiseren die
aansluit bij de ministeriële verantwoordelijkheid. Er moet ook aandacht zijn voor de
tarieven en kosten voor de burger.
Voortgang bodemsanering (2005) en Terugblik 2007
Een zwak punt bij de bodemsanering is de onafhankelijkheid van de milieukundig
begeleider. Volgens de Algemene Rekenkamer is certificering van de milieukundig
begeleider bij bodemsanering een eerste stap, maar is deze maatregel alleen
onvoldoende om de onafhankelijkheid van de milieukundig begeleider te waarborgen.
Per geval moet worden toegezien op de publieke borging van de onafhankelijke
keuring.
Uit de terugblik blijkt dat sinds 1 oktober 2006 de gefaseerde inwerkingtreding van het
Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer begonnen is. Dit besluit heeft als doel de
kwaliteit van bodemintermediairs (bijvoorbeeld adviesbureaus, laboratoria, aannemers,
grondbanken en inspecteurs van bodembeschermende bedrijven) te waarborgen met
verplichte certificatie en accreditatie.
Ketenbesef op de werkvloer (2008)
Dit rapport stelt dat verschillende ketenpartners rond asbestverwijdering
(Arbeidsinspectie, vrom-Inspectie, gemeenten, om) twijfelen over het nut van de
certificerende instellingen en over hun werkwijze: ‘De ketenpartners hebben het sterke
vermoeden dat certificerende instellingen te mild optreden tegen malverserende
asbestinventarisatie- en sloopbedrijven en dat de certificering ‘een wassen neus is’.’
Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (2009)
In dit rapport constateerden we dat het aantal certificaten en accreditaties in de zorg is
toegenomen, vaak onder druk van de zorgverzekeraars. Die stellen het certificeren van
kwaliteitssystemen in hun contracten met de zorgaanbieders verplicht. Certificatie
dient als sluitstuk van het kwaliteitsbeleid. De Algemene Rekenkamer plaatste hierbij
een kanttekening. Veel zorgaanbieders voldoen aan de eis van certificeren, omdat zij
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anders financieel gekort worden. Zij hebben echter zelf de nodige scepsis over de
(veronderstelde) relatie tussen certificeren en de kwaliteit van de zorg.

5.7

Toezicht als onderdeel van een breder systeem van checks and
balances
In de rapporten naar verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke
taak (vooral Algemene Rekenkamer 2001 en 2002d) heeft de Algemene Rekenkamer
uitgebreid aandacht besteed aan andere vormen van verantwoording en toezicht en de
verhouding daarvan tot het (verticale) toezicht door of namens de minister. Ons
standpunt is dat horizontaal toezicht niet in de plaats kan komen van verticaal
toezicht, maar dat daarvan wel - mede - gebruik kan worden gemaakt (zie § 6.8.2).
Ook de Kaderstellende visie op toezicht van het kabinet (bzk, 2001a, p. 15) gaat van dit
standpunt uit. In essentie vloeit deze stellingname voort uit het feit dat toezicht door
of namens de minister een uniek doel dient, namelijk het waarmaken van de
ministeriële verantwoordelijkheid, terwijl de andere vormen van verantwoording en
toezicht andere doelen dienen die daar niet mee samen (kunnen) vallen. Dat neemt
niet weg dat de minister wel gebruik kan maken van informatie uit de andere vormen
van toezicht. Latere onderzoeken naar onder meer raden van toezicht en brede
publieke verantwoording (2004a), zoals klantenpanels en het ink-model, lieten echter
zien dat die informatie, voor zover aanwezig, daar niet of nauwelijks voor geschikt is.
Ook onze rapporten uit 2009 (over verslagen van raden van toezicht) en 2011 (over
gebruik van horizontale verantwoordingsinformatie) bevestigen het eerdere beeld.

5.7.1

Systeem van checks and balances
Verantwoording en toezicht zijn twee belangrijke elementen in een breder systeem
van checks and balances. Onder checks and balances verstaan we het geheel aan
instrumenten dat het bestuur van een instelling ‘bij de les houdt’. Naast
verantwoording en toezicht kunnen dat bijvoorbeeld visitaties, benchmarks of andere
kwaliteitssystemen zijn, maar ook kritische consumenten of krachtige concurrenten.
In ons rapport Kaders voor toezicht en verantwoording (2008c) staat dat uitgebreid
beschreven; hier geven we een samenvatting.
Voor goed presteren van de organisaties op afstand van het Rijk die (mede) een
publieke taak uitvoeren, is het belangrijk om de verschillende checks and balances
goed tegen elkaar af te wegen en tot een goede mix te komen. Elk van deze organisaties
kan op een aantal dimensies (bijvoorbeeld de mate van concurrentie, mate van vrijheid
bij taakuitvoering of bedrijfsvoering) worden getypeerd en heeft daarmee een eigen
publiek-privaat profiel. Elk van de dimensies in dit profiel brengt eigen kansen en
risico’s voor een goede uitvoering van de publieke taak met zich mee. Hoewel het
verband niet één op één is en er altijd een zekere politiek-beleidsmatige afweging moet
plaatsvinden, kan het concept van het publiek-privaat profiel van een organisatie
aanknopingspunten geven voor het bepalen van een goede mix en inrichting van
checks and balances. Over het publiek-privaat profiel en de risico’s en kansen van de
verschillende dimensies publiek-privaat gaat hoofdstuk 7 van deel 3. Hier beperken we
ons tot de mogelijke checks and balances.
Verticaal toezicht
Wij hanteren het uitgangspunt dat de minister altijd aan de Tweede Kamer verantwoording moet kunnen afleggen over de uitvoering van publieke taken en de besteding
van publieke middelen, ook wanneer die plaats vinden door organisaties buiten het
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Rijk. Het verticale toezicht door of namens de minister dient het unieke doel van het
waarmaken van de ministeriële verantwoordelijkheid. Het kan daarom niet worden
vervangen door intern toezicht of systemen van kwaliteitszorg, omdat deze doelen
dienen die niet met de ministeriële verantwoordelijkheid samen (kunnen) vallen.
Intern toezicht
De belangrijkste uitgangspunten bij het interne toezicht door een raad van toezicht
zijn: bestuurs- en toezichtfuncties zijn duidelijk gescheiden en het interne toezicht
moet onafhankelijk uitgevoerd worden. De raad van toezicht dient integraal toezicht te
houden op basis van goede informatie. Het is daarnaast van belang dat de raad aan de
buitenwereld laat zien hoe hij zijn toezichttaak heeft vervuld en tot welke oordelen hij
is gekomen over het bestuur.
Meervoudige publieke verantwoording
Meervoudige publieke verantwoording - verantwoording aan een brede groep belanghebbenden over een breed scala aan onderwerpen - is een van de instrumenten in het
grotere geheel van de checks-and-balances die kunnen bijdragen aan meer doelmatigheid, kwaliteit en vertrouwen in het functioneren van organisaties in de publieke
sector. Maar deze bijdrage kan alleen worden geleverd als de verantwoordingsinformatie is toegesneden op de behoeften van de ontvangers én als de verantwoordingsinformatie betrouwbaar is.
Het verstrekken van informatie aan verschillende belanghebbenden is verder alleen
zinvol als de geadresseerden iets met de informatie kunnen en willen doen.
Kwaliteitssystemen
Steeds meer publieke organisaties werken met instrumenten van integrale kwaliteitszorg, zoals visitaties, benchmarks of kwaliteitshandvesten. Kwaliteitsinstrumenten
zijn geen vorm van toezicht of verantwoording. Zij kunnen wel - mits de betrouwbaarheid voldoende is gewaarborgd - een belangrijk onderdeel zijn van het geheel van
checks and balances rond een instelling. Zij kunnen immers een prikkel tot beter
presteren vormen. Ze kunnen ook een bron van informatie zijn voor kritische klanten.
Het verticale toezicht kan in een aantal gevallen gebruikmaken van de uitkomsten van
deze kwaliteitsinstrumenten. In andere gevallen hebben deze instrumenten juist alleen
effect als ze kunnen worden toegepast zonder dat de uitkomsten meteen leiden tot
oordelen en interventie door een toezichthouder.

5.8

Stapeling van toezicht
Derdenorganisaties, zoals organisaties met een wettelijke taak die op een markt
werken, wordt doorgaans voor verschillende publieke belangen gevraagd hoe zij de
normen naleven. Soms is daarbij dezelfde toezichthouder belast met de zorg voor meer
publieke belangen en zal deze zelf voor afstemming (kunnen) zorgen. De Dienst
Uitvoering en Toezicht energie (dte) bijvoorbeeld let op toegankelijkheid, leveringszekerheid en duurzaamheid.
Doorgaans echter heeft een onder toezicht staande te maken met verschillende
toezichthouders die elk een bepaald publiek belang bewaken. Een voorbeeld hiervan is
de zorgverzekeringssector. Die heeft - enkel voor zijn taak alleen al - niet alleen van
doen met de Nederlandse Zorgautoriteit (nza), maar ook met de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (nma), De Nederlandsche Bank (dnb), het College voor
Zorgverzekeringen (cvz), de Autoriteit Financiële Markt (afm), de Inspectie voor de
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Gezondheidszorg, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst-Economische
controledienst (fiod-ecd) en de Ca. In de Visie op markttoezicht (ez, 2004, p. 10) staat
dat een goede informatieuitwisseling tussen toezichthouders van belang is om
verschillende uitleg van dezelfde soort begrippen te voorkomen. Gesteld wordt dat de
markttoezichthouders hiervoor het beste samenwerkingsprotocollen of convenanten
kunnen afsluiten.
In feite gaat het erom regulatory overload (te zware administratieve belasting door
toezicht) te voorkomen. Dit kun je tegengaan door de oorzaken ervan weg te nemen.
Deze kunnen zijn gelegen in de regelgeving: overbodige, tegenstrijdige of nodeloos
gedetailleerde regels of een onnodig gedetailleerde invulling van open normen.
Andere oorzaken kunnen liggen in de gebrekkige afstemming tussen verschillende
toezichthouders of in slecht toezicht. Dat laatste komt vaak door een gebrekkige
toezichtsvisie dan wel toezichtsbeleid, waardoor niet duidelijk is waarop en hoe
toezicht moet worden gehouden. Het is belangrijk voor derden te weten waar ze aan
toe zijn. Ook kunnen de criteria voor oordeelsvorming onduidelijk zijn, waardoor
derden te veel en te ongericht informatie wordt gevraagd.
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6 (Andere) overheden
Met een wettelijke taak - ook wel publieke taak genoemd - bedoelen we hier een of
meer samenhangende werkzaamheden die bij of krachtens de wet zijn geregeld, dus
waarvoor de wet voorschriften geeft voor de uitvoering. Onder organisaties met een
wettelijke taak verstaan we hier de organisaties die een wettelijke taak feitelijk
uitoefenen. De betreffende organisatie hoeft de taak niet altijd bij wettelijke regeling
opgedragen te hebben gekregen (zie voor een uitgebreidere definitie § 7.1).
Bij de organisaties die een wettelijke taak uitoefenen kan onderscheid worden gemaakt
tussen het Rijk, de in de Grondwet genoemde andere overheden en de zelfstandige
organisaties. Dit hoofdstuk gaat over de andere of overige overheden. De zelfstandige
organisaties komen in hoofdstuk 7 aan bod.

6.1

Onderscheiden organisaties volgens de Grondwet
Onder de overige overheden vallen provincies, gemeenten, waterschappen en andere
openbare lichamen.
De provincies, gemeenten en waterschappen worden geregeld in de artikelen 123-133 van de
Grondwet. In artikel 134, eerste lid is bepaald dat bij of krachtens de wet openbare
lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen kunnen worden ingesteld en
opgeheven. Daarbij gaat het om de zogeheten publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties
(pbo’s; de productschappen en (hoofd)bedrijfsschappen) en de organisaties die zich
specifiek richten op bepaalde beroepsgroepen, zoals de orde van advocaten, de
Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (nba) of de Nederlandse loodsencorporatie. Bij de andere openbare lichamen kan gedacht worden aan het voormalige
openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders en de huidige bes-eilanden: Bonaire,
Sint Eustatius en Saba.
Artikel 135 van de Grondwet bepaalt dat de wet regels geeft ter voorziening in zaken
waarbij twee of meer openbare lichamen zijn betrokken. Daarbij kan in de instelling
van een nieuw openbaar lichaam worden voorzien. Het gaat hier om de gemeenschappelijke regelingen, geregeld in de gelijknamige wet.
We gaan in dit hoofdstuk achtereenvolgens in op de decentrale overheden, wgrregio’s, waterschappen, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en Kamers van
Koophandel en de beroepsgroeporganisaties. We besluiten met de bevoegdheden van
de Algemene Rekenkamer voor al deze organisaties.

6.2

Gemeenten en provincies

6.2.1

Taken en financiering
Gemeenten en provincies zijn decentrale overheden met een eigen democratische
controle. Het bestuur van een gemeente of een provincie legt verantwoording af aan de
gemeenteraad of Provinciale Staten. Gemeenten en provincies ontvangen jaarlijks geld
van het Rijk in de vorm van een algemene uitkering en specifieke uitkeringen. Daarnaast
hebben ze inkomsten uit eigen heffingen.
Provincies en gemeenten voeren taken uit in autonomie en in medebewind. Ze zijn vrij bij
de uitvoering van autonome taken. Bij medebewind voeren ze door het Rijk
opgedragen taken uit, waarbij ze gebonden zijn aan de rijksvoorschriften. Voor de
uitvoering van medebewindstaken krijgen ze een specifieke uitkering. Deze uitkeringen
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worden vastgelegd in een specifieke wet of regeling. Daarin staat omschreven waar de
uitvoerende overheid aan moet voldoen, welk doel zij moet nastreven en hoe dat moet
gebeuren. Een specifieke uitkering wordt verstrekt via de begrotingen van de
ministeries. Het zijn geoormerkte budgetten: decentrale overheden zijn verplicht het
geld te besteden aan de door de minister voorgeschreven doelen en moeten zich
hierover ook verantwoorden tegenover het Rijk. Als ze het geld niet volgens de voorwaarden besteden, kan de verantwoordelijke minister de uitkering (deels) terugvorderen. De minister bepaalt met door de accountant goedgekeurde informatie of de
uitkering rechtmatig is besteed.
De algemene uitkeringen worden verstrekt uit het Gemeentefonds en het Provinciefonds.
Deze uitkeringen worden verdeeld via vaste maatstaven, zoals het aantal inwoners,
huizenprijzen en inkomens. Dit geld komt ten goede aan de algemene middelen van de
gemeente en provincie. Zij kunnen dit geld, met inachtneming van wet- en regelgeving, naar eigen inzicht uitgeven om medebewindstaken of eigen beleid te
financieren. Decentrale overheden hoeven zich niet tegenover het Rijk te verantwoorden over de besteding van de algemene uitkeringen.
In 2008 ontvingen de gemeenten in totaal € 34,8 miljard. Uit het Gemeentefonds
kregen zij een algemene uitkering van € 16,2 miljard. De gemeenten ontvingen € 11,3
miljard aan specifieke uitkeringen van de departementen. De eigen inkomsten van de
gemeenten bedroegen € 7,3 miljard. De provincies ontvingen in 2008 in totaal € 4,6
miljard. Uit het Provinciefonds kregen zij een algemene uitkering van € 1,2 miljard.
De provincies ontvingen € 2,1 miljard aan specifieke uitkeringen. De eigen inkomsten
van de provincies bedroegen in 2008 € 1,3 miljard (Algemene Rekenkamer, 2009a,
p. 6-8).
Overzichten van specifieke uitkeringen zijn te vinden in het op grond van artikel 20 van
de Financiële-verhoudingswet (fvw) verplichte jaarlijkse Onderhoudsrapport
Specifieke Uitkeringen (osu). Volgens het osu 2011 waren er in totaal 75 specifieke
uitkeringen (bzk, 2011, p. 1). Tevens bevat het osu 2011 een overzicht van het bedrag
in de laatste jaren aan specifieke uitkeringen naar ontvangende overheden (bzk, 2011,
p. 5).
Tabel 1 Bedrag specifieke uitkeringen naar ontvangende overheid en jaar (x A 1 mln.)
Ontvangende
overheid
Gemeenten

2004/

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2005
15.240

12.143

11.902

11.334

10.839

9.997

9.130,4

Provincies

1.508

1.505

2.433

2.120

2.229

2.414

2.478,3

Gemeenschappelijke

1.507

1.482

1.627

1.620

1.741

1.877

1.752,7

0

0

175

87

460

238

21,2

18.255

15.130

16.137

15.161

15.269

14.526

13.382,6

regelingen
(Wgr / Wgr+)
Verdeling (nog)
onbekend
Totaal

6.2.2

Ministeriële verantwoordelijkheid
In ons rapport Financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen. Geldstromen en verantwoordelijkheden bij decentraal uitgevoerd beleid (Algemene Rekenkamer, 2009a) gaan we uitvoerig
in op de ministeriële verantwoordelijkheid voor geldstromen van het Rijk naar
decentrale overheden. Tot hoe ver de ministeriële verantwoordelijkheid voor de
verstrekte uitkeringen gaat, is afhankelijk van de volgende vragen:
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•

•

Zijn de decentrale overheden bij de besteding ervan gebonden aan voorwaarden of
zijn ze daarin geheel vrij?
In het eerste geval spreken we van een specifieke uitkering, in het tweede geval van
een algemene uitkering.
Voert de minister rijksbeleid op het desbetreffende beleidsterrein uit? Heeft hij
daarbij beoogde resultaten dan wel taken voor de betrokken decentrale overheden
genoemd? Beschikt hij over (financiële of bestuurlijke) bevoegdheden?
Bij een bevestigend antwoord op deze vragen is sprake van rijksbeleid dat mede
door decentrale overheden wordt uitgevoerd (medebewind).

Voor de ministeriële verantwoordelijkheid kunnen vervolgens drie situaties worden
onderscheiden.
1. Algemene uitkering, geen uitvoering rijksbeleid: geen ministeriële verantwoordelijkheid voor
beleid en financiën
Bij de algemene uitkering geldt autonomie en zijn gemeenten en provincies vrij in de
besteding van het geld of het vormgeven van beleid. Ze verantwoorden zich tegenover
de gemeenteraad en Provinciale Staten en gemeenten vallen alleen onder het normale
algemene interbestuurlijke toezicht van de provincies en de provincies onder die van
het Rijk. In deze situatie is er geen sprake van ministeriële verantwoordelijkheid voor
de besteding of het beleid.
2. Algemene uitkering, wel uitvoering rijksbeleid: ministeriële verantwoordelijkheid voor het
beleid en niet voor financiën
In deze situatie moeten decentrale overheden wel rijksbeleid uitvoeren, maar
ontvangen ze daarvoor geen specifieke uitkering. Vaak worden specifieke uitkeringen
opgeheven en overgeheveld naar de algemene uitkering, maar wordt het rijksbeleid
niet beëindigd.
In deze situatie is er sprake van medebewind en heeft de minister een algemene
verantwoordelijkheid voor de vormgeving van dat beleid. Afhankelijk van de mate
waarin de minister specifieke doelen dan wel beoogde resultaten voor de betrokken
decentrale overheden heeft geformuleerd en hij over bevoegdheden beschikt, heeft de
minister tevens een specifieke verantwoordelijkheid en is hij aanspreekbaar op het al
dan niet bereiken van die resultaten.
Voor de financiering van dit medebewind geldt geen ministeriële verantwoordelijkheid. De (mede)uitvoering van het betreffende rijksbeleid wordt namelijk bekostigd uit
de algemene uitkering, waarvoor geen bestedingsbinding geldt.
Per 1 augustus 2008 is wettelijk geregeld dat het Rijk uitkeringen kan verstrekken via
het Gemeente- of Provinciefonds, zonder gebonden te zijn aan de verdeelsystematiek
van de algemene uitkering. Dit betreft de decentralisatieuitkering en de integratieuitkering.
Omdat beide uitkeringen deel uitmaken van het Gemeente- of het Provinciefonds zijn
de ontvangers vrij om het geld naar eigen inzicht in te zetten. Desondanks formuleren
ministers allerlei voorschriften voor de besteding van het geld door de decentrale
overheden. In de meeste gevallen kan de minister naleving van deze voorschriften
echter - anders dan bij specifieke uitkeringen - niet afdwingen. Daarom kan hij bij
decentralisatie- en integratieuitkeringen - net als bij de ‘gewone’ algemene uitkering - niet
verantwoordelijk zijn voor de besteding van de middelen. In ons rapport spraken we de
minister aan op zijn algemene verantwoordelijkheid voor de vormgeving van het
wettelijk kader en de daarin geconstateerde gebreken ofwel inconsistenties.
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3. Specifieke uitkering: ministeriële verantwoordelijkheid voor beleid en financiën
In artikel 15a, eerste lid van de Wet financiële verhoudingen, worden specifieke
uitkeringen omschreven als ‘bijdragen uit ’s Rijks kas die door of vanwege een
minister onder voorwaarden worden verstrekt aan provincies en gemeenten ten
behoeve van een bepaald openbaar belang’. Specifieke uitkeringen zijn dus
bestedingsgebonden rijksgeld dat decentrale overheden besteden. Bij een specifieke
uitkering geeft het Rijk gericht geld voor het realiseren van beleidsdoelen. In deze
situatie is er ook sprake van medebewind.
Voor de financiële afspraken tussen Rijk en decentrale overheden heeft de minister bij
specifieke uitkeringen altijd een algemene verantwoordelijkheid. Daarnaast heeft hij
een specifieke verantwoordelijkheid voor de besteding van het rijksgeld, voor zover hij
bevoegdheden heeft. Doorgaans gaat het om het toezicht dat hij moet houden. Voor
het beleid hangt de ministeriële verantwoordelijkheid af van de mate waarin de
decentrale overheden vrij zijn in het ontwikkelen en uitvoeren van dit beleid.
Bij de klassieke specifieke uitkeringen geeft het Rijk doorgaans betrekkelijk precies het
bestedingsdoel aan en hebben de decentrale overheden veelal ook slechts een beperkte
beleidsvrijheid bij de besteding. Op zich is hierbij de ministeriële verantwoordelijkheid
helder: voor zowel de besteding van het rijksgeld als de uitvoering van het rijksbeleid
heeft hij een specifieke ministeriële verantwoordelijkheid. De rechtmatigheidsinformatie is tevens beleidsinformatie. Consequentie is dat daarop gericht
verantwoording en toezicht noodzakelijk zijn. De minister heeft ook een algemene
verantwoordelijkheid voor de inrichting van het bestuurlijk en financieel arrangement.
Bij de brede doeluitkeringen heeft het Rijk een globaal bestedingsdoel voor ogen en zijn
decentrale overheden in hoge mate vrij in het ontwikkelen en uitvoeren van hun beleid.
De brede doeluitkeringen komen vaak tot stand door samenvoeging van specifieke
uitkeringen van meer departementen op één terrein. Zo voerden de Ministers van lnv
en vrom in 2007 het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ilg) in, waarin een
bundeling plaatsvindt van bestaande specifieke uitkeringen voor het landelijk gebied.
Bij een brede doeluitkering zijn vaak de gemeenten dan wel de provincies niet de
eindbesteders. De decentrale overheden geven de gelden dan door aan burgers of
organisaties. Er is dus veelal sprake van een beleidsketen met veel onderlinge relaties.
Daarbij mogen de provincies of gemeenten in veel gevallen op basis van eigen beleid
de gelden verdelen en ook eigen voorwaarden aan de besteding of te bereiken
resultaten stellen. Dit betekent dat er vanuit het Rijk veel met open normen gewerkt
wordt die zich minder op de inhoud richten en meer op het proces.
Bij brede doeluitkeringen is altijd een specifieke ministeriële verantwoordelijkheid
voor de besteding van het rijksgeld: het via verantwoording en toezicht nagaan of de
decentrale overheden voldoen aan de voorwaarden waaronder het geld is verstrekt en
het eventueel gebruik maken van de bevoegdheden die de minister heeft. Onder die
voorwaarden zal doorgaans vallen de wijze van doorgeven van het rijksgeld door
decentrale overheden aan derden en de verantwoording door en toezicht op deze
derden. Daarnaast heeft de minister uiteraard de algemene verantwoordelijkheid dat
het financiële arrangement goed in elkaar steekt, waaronder een goede regeling van
verantwoording en toezicht.
Voor het beleid heeft de minister bij brede doeluitkeringen doorgaans alleen een
algemene verantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid dat het beleidssysteem en de
wet- en regelgeving goed in elkaar zitten. Invulling en uitvoering van het beleid is
- binnen voorwaarden - veelal aan de decentrale overheden gedelegeerd en die zijn dan
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daarvoor verantwoordelijk. Dat laat uiteraard onverlet, zoals eerder beschreven in
§ 3.4.3, dat de minister wel informatie zal moeten verkrijgen over de geleverde
prestaties. Die kunnen dan eventueel aanleiding zijn het beleid dan wel de regelgeving
aan te passen. Dit alles uiteraard tenzij de minister wel concrete voorwaarden heeft
gesteld.
Dit leidt voor specifieke uitkeringen tot de volgende invulling van ons eerdere figuur 3
(zie § 3.4.4) voor de ministeriële verantwoordelijkheid voor bestedingsgebonden
publiek geld.
Figuur 8 Ministeriële verantwoordelijkheid voor specifieke uitkeringen
Specifieke uitkeringen = bestedingsgebonden rijksgeld

'Klassieke' specifieke uitkering =
gesloten bestedingsvoorwaarden

Brede doeluitkeringen =
open bestedingsvoorwaarden

Geld

Beleid

Geld

Beleid

Algemene MV

Algemene MV

Algemene MV

Algemene MV

Specifieke MV

Specifieke MV

Specifieke MV

MV
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Dat is anders dan bij zbo’s
en rwt’s: die kennen geen
rechtstreekse democratische controle; in principe
loopt de verantwoording
over publiek geld en
publieke taken via de
minister aan het parlement.

Rechtmatigheidsinformatie = beleidsinformatie
Ministeriële verantwoordelijkheid

6.3

Verantwoording en toezicht

6.3.1

Eigen democratische controle en verantwoording aan de minister
Bijzonder bij decentrale overheden is dat ze een eigen democratische controle kennen
door een gekozen vertegenwoordigend orgaan: gemeenteraad, Provinciale Staten.
Daaraan leggen het college van burgemeester en wethouders (b&w) en het college van
Gedeputeerde Staten ook verantwoording af over medebewind en dus ook over
bestedingsgebonden rijksgeld.65 Dit laat overigens de ministeriële verantwoordelijkheid voor bestedingsgebonden rijksgeld bij decentrale overheden (specifieke
uitkeringen) onverlet. Voor de verantwoording aan en het toezicht door de minister
kan dan echter wel (mede) gebruik worden gemaakt van de verantwoording en het
toezicht bij de decentrale overheden.
Op grond van artikel 17a van de Wet financiële verhoudingen worden specifieke
uitkeringen vanaf 2006 verantwoord via het principe van Single information Single
audit (SiSa). SiSa houdt in dat gemeenten en provincies de besteding van specifieke
uitkeringen aan departementen verantwoorden via de reguliere jaarrekening (beperkte
informatie en eenmalige informatieverstrekking) en dat de reguliere accountantscontrole op de jaarrekening (single audit) volstaat. Het principe van SiSa wordt, op
grond van artikel 34a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (wgr), ook toegepast
voor een openbaar lichaam dat een specifieke uitkering van een departement
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doorverstrekt krijgt van gemeenten of provincies. Voor SiSa tussen medeoverheden
gelden dezelfde procedures en voorwaarden als voor SiSa tussen medeoverheden en
het Rijk. Deze zijn verwoord in de nota’s Procedure aanlevering jaarstukken, Verwachtingen
accountantscontrole en Baten en lasten. De genoemde nota’s worden jaarlijks als onderdeel
van de Circulaire SiSa gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl/sisa
Met ingang van de SiSa-verantwoording 2010 is voor alle specifieke uitkeringen het
stelsel van baten en lasten ingevoerd (bzk, 2011, p. 2). Het kasverplichtingenstelsel is
niet langer van toepassing voor de verantwoording van specifieke uitkeringen.
Hiermee wordt voorkomen dat extracomptabele administraties met afwijkende
waarderingsregels en aanvullende controles bij medeoverheden nodig zijn voor de
aansluiting op de rijksadministratie. Voor alle specifieke uitkeringen geldt een, in lijn
met het Besluit Begroting en Verantwoording, eenduidige definitie van het begrip
besteding, dat gekoppeld is aan het moment van een prestatie of verlies. Het nieuwe
stelsel geldt voor alle huidige en nieuwe specifieke uitkeringen, ongeacht de aard,
looptijd en verstrekker van de specifieke uitkering.

6.3.2

Redeneerlijn specifieke uitkeringen
De hiervoor gegeven uitgangspunten werken door naar de oordelen van de Algemene
Rekenkamer over specifieke uitkeringen in onze rapporten bij het Jaarverslag van het
Rijk. De Algemene Rekenkamer heeft uit de toepasselijke bepalingen van de
Comptabiliteitswet een redeneerlijn afgeleid voor de beoordeling van de situatie
waarin medeoverheden geoormerkt rijksgeld besteden (finaal besteed dan wel verder
doorgeleid naar andere actoren of organisaties)66.
Kern redeneerlijn
De ministers moeten zich tegenover de Staten-Generaal jaarlijks en op artikelniveau
kunnen verantwoorden over de rechtmatigheid van de bestedingen van het hen door de
Staten-Generaal toevertrouwde geld. Onder meer dient de minister daarvoor, wanneer
aan de decentrale besteding van rijksgeld wettelijke of op de wet gebaseerde (rijks)
voorwaarden zijn verbonden, jaarlijks en op artikelniveau redelijke zekerheid te krijgen
over de naleving van deze voorwaarden. Dit valt onder de rechtmatigheidstoetsing.
Ministers kunnen de vereiste redelijke zekerheid verkrijgen door eigen controles te
verrichten bij de geld ontvangende instelling of door het opvragen en beoordelen van
verantwoordings- en controle-informatie aangeleverd door de geld ontvangende
instelling. Voor dit laatste, meest voorkomende geval hanteren we een in de redeneerlijn opgenomen Beoordelingskader M en O-beleid.

66
Deze redeneerlijn is
consistent met de uitgangspunten die in de memories
van toelichting bij de
diverse wijzigingen van de
Comptabiliteitswet - vooral
de vijfde wijziging - zijn
opgenomen over toezichtsen controlebeleid op
misbruik en oneigenlijk
gebruik en met de baseline
financieel beheer en
materieelbeheer (onderdeel
beheer overdrachtsuitgaven
en -ontvangsten).

Beoordelingskader M en O-beleid
Wanneer de minister afhankelijk is van de informatie die de belanghebbende zelf
aanlevert, heeft hij te maken met het probleem dat deze informatie gevoelig is voor
misbruik (m) en oneigenlijk gebruik (o) van regelgeving. Hij zal dan een toereikend
m en o-beleid moeten voeren om de risico’s binnen aanvaardbare proporties te
houden.
De Algemene Rekenkamer beoordeelt de toereikendheid van het m en o-beleid rond
specifieke uitkeringen onder meer met het controlebeleid van de decentrale overheden.
Daarbij ligt het, gegeven het single-auditbeleid, in de rede dat de minister zijn
verkrijging van redelijke zekerheid over de rechtmatigheid van de besteding vooral zal
baseren op verantwoordings- en controle-informatie van de decentrale overheden.
Daarvoor dient er sprake te zijn van een sluitende verantwoordings- en controlestructuur. Dit betekent dat de minister tot en met de besteding door de eind-
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begunstigde moet kunnen vaststellen of de gelden rechtmatig zijn besteed. Als de
uitkeringen bijvoorbeeld door tussenkomst van een provincie of gemeente worden
doorgegeven aan de eindbegunstigden, zal die provincie of gemeente ook zicht moeten
krijgen op de rechtmatige besteding dan wel prestatielevering door de eindgebruiker.
Vervolgens moet ze zich daarover weer verantwoorden tegenover de minister.
Uiteindelijk dient de minister aldus het gehele traject te kunnen overzien.
Wanneer specifieke uitkeringen via provincies of gemeenten worden doorgegeven aan
de eindbegunstigden, waarbij deze op basis van eigen beleid de gelden mogen verdelen
en eventueel ook eigen (aanvullende) voorwaarden aan de besteding of de te bereiken
resultaten kunnen stellen, kan de minister niet verantwoordelijk worden gesteld voor
het beleid van de provincie of de gemeente en de daarmee bereikte resultaten. Hij hoeft
hij zich dan dus dáárover niet in detail te laten informeren. De verantwoording
hierover en de controle hierop dient zich te voltrekken op het niveau van de provincies
of gemeenten.
Wel dient de minister redelijke zekerheid te blijven krijgen over de vraag of binnen de
gehele keten wordt voldaan aan de voorwaarden uit de begrotingswet en de wet die de
specifieke uitkering regelt.
In ons beoordelingskader merken we verder op dat steeds vaker aan een specifieke
uitkering ook voorwaarden zijn verbonden voor te leveren prestaties. In dat geval dient
daarover ook informatie te zijn. Deze informatie valt meestal niet onder de reikwijdte
van de accountantsverklaring. Dit betekent dat de minister op andere wijze de
betrouwbaarheid van (de totstandkoming van) deze informatie dient vast te stellen. Dit
kan door eigen waarnemingen ter plaatse, al dan niet gebruikmakend van externe
deskundigheid.

67
Meer over meerjarige
verantwoording en SiSa is te
vinden in Algemene
Rekenkamer (2009a),
p. 11-12.

Afwijking van de Comptabliteitswet
Zoals gezegd dient de minister, wanneer aan de decentrale besteding van rijksgeld
wettelijke of op de wet gebaseerde (rijks)voorwaarden zijn verbonden, jaarlijks en op
artikelniveau redelijke zekerheid te krijgen over de naleving van deze voorwaarden. Bij
veel specifieke uitkeringen, vooral de brede doeluitkeringen, hoeven de decentrale
overheden echter slechts over meer jaren (bijvoorbeeld vijfjaarlijks) een verantwoordingsverslag te maken. Daarnaast bestaan brede doeluitkeringen vaak uit bundeling
van specifieke uitkeringen die van meer ministeries en dus van verschillende
begrotingsartikelen afkomstig zijn. In de verantwoordingen van de gemeenten en
provincies is vaak de besteding niet meer tot de betrokken begrotingsartikelen te
herleiden.
Volgens de Instructie SiSa en specifieke uitkeringen van 11 december 2006 geldt als gedragslijn dat de Algemene Rekenkamer haar oordeelsvorming over specifieke uitkeringen
verricht volgens de Redeneerlijn specifieke uitkeringen, tenzij een wet in formele zin
bepaalt dat een ander, afwijkend verantwoordings- en controlearrangement van
toepassing is (bijvoorbeeld bij bundeling van specifieke uitkeringen of meerjarige
verantwoordingstermijnen). Dit afwijkende arrangement kan hetzij in de specifieke
uitkeringswet zelf, hetzij - via verwijzing in de wet - in lagere regelgeving (zoals een
algemene maatregel van bestuur) nader worden uitgewerkt.67
In het recente onderzoek naar de Rijksverantwoording 2011 concludeert de Algemene
Rekenkamer dat bij de decentralisatie van taken van Rijk naar gemeenten en provincies
vervaging optreedt tussen algemene en specifieke uitkeringen. Niet altijd is duidelijk
of een minister of gemeentebestuur verantwoordelijk is voor de resultaten van beleid
en hoe daarover verantwoording moet worden afgelegd. In dat onderzoek constateren
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we dat onzeker is of de besteding van € 1,4 miljard aan specifieke uitkeringen (ruim
10% van het totaal) door gemeenten en provincies rechtmatig was. Voor specifieke
uitkeringen is de minister van bzk systeemverantwoordelijk voor de verantwoording
over de besteding door gemeenten en provincies. De Algemene Rekenkamer heeft
daarom op dit punt bezwaar gemaakt bij de minister van bzk. Hierop heeft de minister
acties aangekondigd om dit te verbeteren.

6.4

Wgr-regio’s

6.4.1

Totstandkoming arrangement
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stamt uit 1985 en biedt het juridisch
kader voor verschillende vormen van publiekrechtelijke samenwerking tussen
bestuursorganen van overige overheden. Deze verschillende vormen maken het
mogelijk de zwaarte van het organisatorische verband af te stemmen op de aard van de
gezamenlijk te behartigen taak of taken.
De Wgr kent de volgende samenwerkingsvormen die in een gemeenschappelijke
regeling kunnen worden vastgelegd:
• de lichte regeling of regeling zonder meer;
• de centrum (gemeente) constructie;
• het gemeenschappelijk orgaan (go);
• het (gemeenschappelijk) openbaar lichaam (gol).
De Wgr geeft een indeling in samenwerkingsgebieden die sinds 1985 meermalen
gewijzigd is als gevolg van tussentijdse herzieningen door Provinciale Staten. De Wgrindeling telde in 2008 42 gebieden ofwel Wgr-regio’s. Er zijn daarnaast acht plusregio’s (waaronder de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden) en een
heleboel specifieke samenwerkingsverbanden op allerlei terreinen. Er zijn verder
allerlei regionale indelingen en regionale samenwerkingsverbanden waarbij decentrale
overheden, maar ook rwt’s zijn betrokken. Zo werken de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten in
zogenoemde veiligheidsregio’s samen bij de voorbereiding op en bestrijding van crises
en rampen. Die verschillende regio’s passen vaak niet op elkaar.
Wgr-samenwerkingsverbanden kunnen bestaan uit bestuursorganen van provincies,
gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen en rechtspersonen. Wgrregio’s en plusregio’s bestaan uit gemeenten.
Het kabinet heeft het voornemen om de Wgr-plusregio’s af te schaffen. Uitgangspunt
voor de toekomst is een bestuurlijke inrichting met twee niveaus van algemeen bestuur
naast het Rijk. Daarin passen volgens het kabinet geen blijvende, naar een zelfstandige
bestuurslaag tenderende Wgr-plusregio’s. De Wgr zal worden herzien (bzk, 2012).

6.4.2

Politieke verantwoording
De Wgr-regio’s vormen een bestuurslaag tussen gemeenten, provincies en waterschappen in. Het bestuur van een plusregio wordt niet rechtstreeks door de burger
gekozen. Het ontbreken van een rechtstreeks gekozen bestuur wordt in democratisch
opzicht als nadeel gezien.
Deelnemende decentrale overheden hebben hun eigen politieke verantwoording en
vertegenwoordigende organen, maar daarnaast zal voor aspecten (afhankelijk van de
betrokkenheid van het Rijk, bijvoorbeeld als subsidieverstrekker) ook verantwoording
moeten worden afgelegd aan de minister van bzk en de Tweede Kamer.
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6.4.3

Financiën
Hoeveel geld in totaal is gemoeid met de Wgr-regio’s is (nog) onbekend. De Wgrsamen-werkingsverbanden zijn uitvoerders van beleid, dat gefinancierd kan worden
uit allerlei bronnen (Rijk, decentrale overheden, rwt’s, private partijen). Tabel 1 (§
6.2.1) toont welk bedrag aan specifieke uitkeringen de laatste jaren naar
gemeenschappelijke regelingen is gegaan. In 2010 was dit € 1,9 miljard.

6.4.4

Ministeriële verantwoordelijkheid
De ministeriële verantwoordelijkheid voor Wgr-regio’s is analoog aan die voor de
gemeenten en provincies. Waar er sprake is van directe of indirecte middelen uit een
algemene uitkering, is de minister niet verantwoordelijk voor de besteding van dat geld
en voor het beleid, behalve voor zover er medebewind is. Bij specifieke uitkeringen is
de minister verantwoordelijk voor zowel het geld als het beleid (zie § 6.2.2).

6.4.5

Toezicht en verantwoording
Een probleem is het stroomlijnen van de interbestuurlijke informatie en interbestuurlijk toezicht. De ministerraad heeft in april 2011 spelregels Interbestuurlijke Informatie
(ibi) vastgesteld. Deze gelden vanaf 1 mei 2011. Ze zijn als verplichte kwaliteitseis
opgenomen in het Integraal Afwegingskader (iak) en een verplicht onderdeel van de
interbestuurlijke verhoudingen. De spelregels richten het interbestuurlijke informatieverkeer tussen het Rijk en decentrale overheden in volgens de uitgangspunten
‘transparant en interactief proces’, ‘juiste informatie’ en ‘minst belastend’. Ze gelden
voor alle informatiestromen tussen Rijk, provincies en gemeenten.
Deze spelregels laten onverlet dat er veel gemeentelijk geld om gaat in regionale
verbanden en dat gemeentelijke rekenkamers daarin geen controlebevoegdheden
hebben.

6.5

Waterschappen

6.5.1

Taken
Waterschappen zijn openbare lichamen voor de waterstaatkundige verzorging van een
bepaald gebied (art. 1 Waterschapswet). Ze dragen zorg voor de waterkering dan wel
de waterhuishouding (grond- en oppervlaktewaterbeheer) in hun territoir. Daarnaast
kan aan hen de zorg voor een of meer andere waterstaatsaangelegenheden worden
opgedragen. De taken van waterschappen zijn sinds 2009 verder uitgewerkt in de
Waterwet.
In 2011 waren er 25 waterschappen in Nederland (eind 1996: 84). Ze hebben uiteenlopende benamingen, zoals (hoog)heemraadschappen, dijkschappen, polderdistricten
en zuiveringschappen.

6.5.2

Organisatie
De provincie is primair verantwoordelijk voor de organisatie van de regionale en lokale
waterstaatszorg. In de Provinciewet (artikel 154) is bepaald dat Provinciale Staten het
toezicht hebben op alle waterstaatswerken, met uitzondering van die in beheer bij het
Rijk en voor zover de wet het toezicht over bepaalde werken niet aan anderen heeft
opgedragen. Provinciale Staten hebben volgens artikel 133 van de Grondwet de
bevoegdheid tot het bij verordening opheffen en instellen van waterschappen en tot
regeling van hun taken, inrichting en samenstelling van hun besturen. Dit stelt hen
ook in staat de waterschappen in te schakelen bij het uitvoeren van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet op de waterhuishouding. Indien nodig heeft
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het Rijk overigens nog concrete instrumenten (zoals het geven van noodzakelijke
goedkeuring bij instellen, opheffen of taakwijziging van waterschappen) om haar
inzichten over de waterstaatszorg te verwezenlijken.
Een waterschap kent een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.
Het algemeen bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbenden
bij de uitoefening van de taken van het waterschap, dat wil zeggen bewoners van het
gebied, mensen met een bedrijf in het gebied en gebruikers en genieters van
ongebouwde onroerende zaken (zoals landbouwers), die allen belastingplichtig zijn.
De leden worden per categorie van belanghebbenden voor vier jaren gekozen door
mensen die tot de desbetreffende categorie behoren en belastingplichtig zijn aan het
waterschap.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en een bij reglement te bepalen aantal
andere leden. De voorzitter wordt bij koninklijk besluit voor zes jaar benoemd, de
andere leden worden door het algemeen bestuur benoemd.

6.5.3

Taken: medebewind
De provincie draagt de waterschappen de hoofdtaken (waterkering en waterhuishouding) op. De provincies kunnen er ook voor kiezen deze taken zelf uit te voeren.
Aangezien het taken ter uitvoering van de Waterwet zijn, is er sprake van een soort
overgedragen medebewind. Soms treden ook gemeenten op als beheerder van
waterstaatsobjecten. Waterschappen voeren geen taken in autonomie uit.
De verdeling van de waterstaatkundige beheerstaken in Nederland is het resultaat van
een lang historisch proces. In hoofdlijnen komt het erop neer dat het oppervlaktewaterbeheer van de wateren die behoren tot het waterhuishoudkundige hoofdsysteem
(grote rivieren en wateren) bij het Rijk berust. De verantwoordelijkheid voor het beheer
van het grondwater en van vaarwegen van regionaal belang berust bij de provincies.
Die taak voeren de waterschappen veelal uit. Daarnaast kan aan hen de zorg voor één
of meer andere waterstaatsaangelegenheden worden opgedragen. Dit betreft in de
praktijk vooral het beheer van land- en vaarwegen. Artikel 107 van de Provinciewet
maakt het overigens ook mogelijk dat het provinciaal bestuur eigen medebewindstaken overdraagt aan de besturen van waterschappen voor zover die taken zich ertoe
lenen en het bestuur ermee instemt. Via die weg kan vooral het grondwaterbeheer
(geheel of gedeeltelijk) aan waterschappen worden overgedragen. Daarnaast kan de
provincie waterschappen in medebewind roepen op basis van autonome provinciale
verordeningen, zoals dat nu wel gebeurt voor het vaarwegbeheer door waterschappen.

6.5.4

Financiering
De uitgaven van waterschappen omvatten kosten voor waterbeheersing en waterzuivering, grondverbetering, ontginning, ruilverkaveling, bruggen, landwegen en
bestrijding van water- en grondverzilting. Lopende uitgaven financieren ze
overwegend met heffingen, opgebracht door onroerende zaken in het gebied dat
belang heeft bij de werken van het waterschap en door bedrijven en anderen die het
water verontreinigen, conform het beginsel van de vervuiler betaalt. Kapitaaluitgaven
financieren waterschappen deels uit afschrijvingen, overschotten op de lopende
rekening en bijdragen van vooral het Rijk en de provincies. Voor het overige sluiten ze
leningen, waarbij de Nederlandse Waterschapsbank meestal als intermediair fungeert.
Op deze investeringen is de Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen van
toepassing.
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De taakuitoefening bekostigen waterschappen grotendeels uit de eigen waterschapsheffingen. Hoeben (2010, p. 23) maakt ruwweg een opsplitsing tussen:
• heffingen voor de kosten rondom vervuild water zoals transport en zuivering
(verontreinigingsheffing; vanaf 2009 zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing);
• heffingen voor de kosten van dijkonderhoud (waterkering), waterpeilbeheer
(waterkwantiteitsbeheer) en (vaar)wegenbeheer (omslagen; vanaf 2009 watersysteemheffing en wegenheffing);
• overige heffingen (onder meer leges).
De opbrengst van de laatste is beperkt en de meeste burgers hebben daar weinig mee
te maken (Hoeben, 2010, p. 12).
Tabel 2 Opbrengsten uit de omslagen per waterschapstaak (mln. euro, prijspeil 2009)
Opbrengsten (euro's)
1998

2008

464

658

118

138

Wegen

41

50

Vaarwegen

0

4

623

850

Waterkwantiteitsbeheer
Waterkering

Totaal
Bron gegevens: CBS, statline

Figuur 8 Overzicht van waterschapsheffingen en waterschapstaken in 2008 en 2009
2008
Verontreinigingsheffing
Taken

Zuivering
afvalwater

Omslagen

Kwaliteit
oppervlaktewater

Waterbeheersing

Waterkering

Vaarwegenbeheer

Wegenbeheer

• Ingezetenen (huishoudens)
• Gebouwd (eigenaren van gebouwen)
• Ongebouwd (eigenaren van grond)

• Huishoudens
Betalers
• Bedrijven

2009
Zuiveringsheffing
Taken

Zuivering
afvalwater

• Huishoudens
Betalers
• Bedrijven

Bron: Hoeben, 2010, p. 26.

Wegenheffing
(facultatief)

Watersysteemheffing
Kwaliteit
oppervlaktewater

Waterbeheersing

Waterkering

• Ingezetenen (huishoudens)
• Gebouwd (eigenaren van gebouwen)
• Ongebouwd (eigenaren van grond)

Vaarwegenbeheer

Wegenbeheer
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6.5.5

Toezicht
In de Waterschapswet is het provinciale toezicht op de waterschappen uitgewerkt. In
de wet is een duidelijke verschuiving zichtbaar van preventief naar repressief toezicht,
waardoor provinciale besturen de bevoegdheid hebben tot vernietiging van besluiten.
Ook de Waterwet verleent de provincies toezichtbevoegdheden voor de waterschappen.
Het oppertoezicht van het Rijk is als het ware het sluitstuk van de gelaagde opbouw
van het waterstaatsbestuur. Het wezen hiervan is vooral het garanderen van de eenheid
in de waterstaatszorg, tegen de achtergrond van de vitale belangen die hierbij op het
spel staan. Dit oppertoezicht wordt vooral geëffectueerd door uitoefening van het
toezicht op de provinciale bemoeienissen met de waterschappen, dus in feite door
toezicht op Gedeputeerde Staten die met toezicht zijn belast.

6.6

Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties

6.6.1

Typering
Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties kunnen regels stellen (overheidsbevoegdheden
uitoefenen) voor een deel van het bedrijfsleven en worden bestuurd door vertegenwoordigers van dat bedrijfsleven. Ze zijn betrekkelijk nieuw en internationaal gezien
ongewoon. De Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo) die in 1950 in werking trad, is een
raamwet. Hij biedt slechts de mogelijkheid om op verzoek van werkgevers- en werknemersorganisaties bij wet of algemene maatregel van bestuur (amvb) zogenoemde
bedrijfslichamen voor bepaalde delen van het bedrijfsleven in het leven te roepen.
Uitzondering daarop is de instelling van het toporgaan, de Sociaal-Economische Raad
(ser); die is wel in de wet geregeld.
Er is onderscheid in horizontale en verticale lichamen, respectievelijk bedrijfschappen en
productschappen. Er zijn elf productschappen en zes bedrijfschappen, onder meer in de
land- en tuinbouw, de visserij, de veeteelt, de bosbouw, afbouw, het ambacht, de detailhandel, de agrarische groothandel en de horeca.

6.6.2

Bedrijfschappen
Horizontale lichamen ofwel bedrijfschappen omvatten ondernemingen die eenzelfde of
een verwante functie in een bepaalde schakel van het productieproces vervullen, zoals
primaire productie, groothandel of detailhandel. Deze functie kan op zowel één als
verschillende goederen of diensten betrekking hebben. De wet biedt bedrijfschappen
in principe de mogelijkheid een aantal onderwerpen in hun sector te regelen en
daarvoor verordeningen uit te vaardigen die alle bedrijfsgenoten binden.
Soms hebben de bedrijfschappen een taak bij de uitvoering van regelingen van de
centrale overheid (medebewind), bijvoorbeeld in het kader van de Vestigingswet
bedrijven uit 1954. Bedrijfschappen zijn verplicht hieraan medewerking te verlenen,
evenals aan de uitvoering van verordeningen van hoofdbedrijfschappen en
productschappen.

6.6.3

Productschappen
Verticale bedrijfslichamen ofwel productschappen omvatten alle ondernemingen die
een functie vervullen voor één product of een groep van producten, ongeacht in welke
fase van het productieproces zij deze functie uitoefenen. Productschappen moeten bij
wet worden ingesteld; zij hebben een belangrijkere taak dan de bedrijfschappen.
Productschappen mogen in beginsel alle aangelegenheden regelen die verband houden
met het economisch verkeer tussen verschillende stadia van voortbrenging en afzet,
die onder hen ressorteren. Productschappen zijn paritair samengesteld en hebben een
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door de Kroon benoemde voorzitter. Productschappen mogen niet autonoom regels
vaststellen voor de in- en uitvoer van goederen, de aanvoer-, transito- en driehoekshandel en de vestiging, uitbreiding of stilleggen van ondernemingen; voor de in- en
uitvoer hebben zij op grond van de In- en Uitvoerwet medebewindsbevoegdheid.

6.6.4

SER
De ser heeft als taak het gevraagd of ongevraagd adviseren van kabinet en parlement
over belangrijke onderwerpen in het sociaaleconomisch beleid.
De ser is verder belast met het financieel en bestuurlijk toezicht op de product- en
bedrijfschappen. De raad heeft dit toezicht gedelegeerd aan de Toezichtkamer, die
bestaat uit drie onafhankelijke kroonleden.
Ten slotte moet de ser volgens de Wbo niet alleen de bijzondere belangen behartigen
van het bedrijfsleven (zowel werkgevers als werknemers), maar ook het bedrijfsleven
stimuleren om altijd het algemeen belang in het oog te houden.
Daarnaast kunnen aan de ser taken zijn opgedragen in medebewind, zoals bij de
uitvoering van de Wet op de Ondernemingsraden (wor).
De ser is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en uit zogenoemde kroonleden (door de regering benoemde
deskundigen). De raad telt 33 leden: elf werkgevers, elf werknemers en elf kroonleden.

6.6.5

Financiën
SER
Voor de uitvoering van zijn drie hoofdtaken (advies, bestuurlijk en bevordering van de
overlegeconomie) heeft de ser de wettelijke bevoegdheid opcenten te heffen op de
bedragen die bedrijven verschuldigd zijn voor een inschrijving in het handelsregister
van de Kamers van Koophandel en Fabrieken. Daarnaast kan de ser bijdragen heffen
van (hoofd)productschappen en de (hoofd)bedrijfschappen.
In de conceptrekening over 2010 omvatten de lasten van de ser € 16 miljoen. Deze
worden onder meer gedekt door een totaal aan heffingsbaten van € 12,1 miljoen (ser,
2011a, p. 48).
De raad stelt de begroting bij verordening vast; ze behoeft conform artikel 47 Wbo de
goedkeuring van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Product- en bedrijfschappen
Bedrijfslichamen kunnen bij verordening aan de ondernemingen waarvoor zij zijn
ingesteld, heffingen en retributies opleggen.
De product- en bedrijfschappen zijn niet belast met de uitvoering van regelingen welke
ten laste komen van de rijksbegroting. Ze hebben dus - hoewel ze soms wel medebewindstaken uitvoeren - geen inkomsten vergelijkbaar met specifieke uitkeringen bij
gemeenten en provincies.
De volgende tabel68 bevat een overzicht van de financiële gegevens van de gezamenlijke schappen over de jaarrekeningen 2007-2009 en de begrotingen 2010.

68
Ontleend aan SociaalEconomische Raad (2011),
p. 11-12.
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Tabel 3 Realisatie 2007-2009 en prognose 2010 product- en bedrijfschappen

Kerncijfers
(in duizenden euro´s)

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Prognose

2007

2008

2009

2010

192.632

196.464

182.795

168.813

Baten
1

Heffingen

2

Retributies

2.924

2.575

3.671

3.047

3

Diensten aan derden

8.303

9.898

13.981

11.704

4

Rente

14.286

12.209

19.413

5.916

5

Vergoeding opgedragen

25.814

21.898

23.137

23.031

taken
6

Niet-bestede subsidies

2.667

4.051

5.076

0

7

Overige baten

14.741

18.936

19.941

13.552

261.367

266.031

268.014

226.063

57.312

58.769

59.268

60.769

2.158

2.265

2.423

2.376

5.910

6.309

5.731

5.222

Totaal baten
Lasten
1

Voorzitter/
Personeel

2

Reis-, verblijf- en
respresentatiekosten

3

Huisvestingskosten

4

Bureaukosten

7.528

7.371

7.593

7.956

5

Vergaderkosten

1.924

2.068

2.258

2.155

6

Financiële relaties

147.613

144.693

160.870

152.558

7

Diensten voor derden

16.008

17.217

16.265

16.660

8

Overige lasten

Totaal lasten
Exploitatiesaldo

19.606

8.887

11.179

14.151

258.059

247.579

265.587

261.847

3.308

18.453

2.426

-35.783

Reserve 01-01*

241.479

243.469

261.681

237.902

Reserve 31-12*

244.787

261.921

264.107

202.119

855

772

798

787

Personeelsbestand in fte´s

* De som van algemene reserves, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.

Een aantal productschappen is betrokken bij de uitvoering van communautaire
regelingen op landbouwgebied (totaal circa twee miljard gulden in 1996). De
uitvoeringskosten daarvan komen ten laste van de - in gedeeld beheer beheerde eg-fondsen.

6.6.6

Verantwoording en toezicht
SER
De Wbo kent verantwoordelijkheden en bevoegdheden toe aan de Kroon en aan de
betrokken ministers van szw en ez.
Product- en bedrijfschappen
De Wbo legt de verantwoordelijkheid voor het functioneren van product- en bedrijfschappen in handen van hun besturen en dus van de representatieve organisaties die
daarin zijn vertegenwoordigd. Op grond van de Wbo houdt de ser toezicht op de
schappen met als doel het bevorderen van hun rechtmatig en doelmatig functioneren.
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Vanaf 2010 publiceert de ser naast zijn eigen jaarverslag ook een separaat Toezichtverslag, waarin hij verslag doet van de toezichthoudende taken. Daarnaast stelt de raad
jaarlijks een Toezichtplan op.
Op grond van artikel 65 van de Wbo moet de ser uitvoerig rapporteren over zijn
bevindingen. Ieder jaar stelt de ser een overzicht op van de belangrijkste financiële
ontwikkelingen bij de schappen. Deze betreffen de prognoses in de begrotingen en de
realisatiecijfers in de jaarrekeningen. In een speciale uitgave van het pbo-blad,
verschenen op 17 december 2010 (nummer 77) en pbo-special genaamd, zijn de
belangrijkste financiële ontwikkelingen bij de schappen weergegeven op basis van de
begrotingen 2008-2010 en de jaarrekeningen 2007-2009.69
Het toezicht op de taken is als volgt geregeld:
• Autonome taken
De autonome taken omvatten regelgevende bevoegdheden en de bevoegdheid
heffingen op te leggen. Op grond van artikel 104 van de Wbo behoeft autonome regelgeving door schappen met een sanctiebepaling toestemming van de betrokken minister.
De uitvoering van de autonome taken staat onder preventief toezicht van de ser.
De ser heeft verder van oudsher het directe financiële toezicht op de bedrijfslichamen.
Er is financieel toezicht op heffingsverordeningen (huishoudelijke en bestemmingsheffingen), begrotingsverordeningen en rekeningen.
• Medebewindtaken
Taken in medebewind betreffen zowel regelgeving als uitvoering van rijkstaken op
grond van nationale regelgeving. Eind 1995 was er sprake van 52 medebewindsverordeningen, vrijwel alle vastgesteld door de productschappen. In de meeste
gevallen zijn deze taken een voortvloeisel uit eg-regelgeving, die een basis hebben
gekregen in nationale regelgeving.
De uitvoering van medebewindtaken staat onder direct toezicht (goedkeuringsvereiste)
van de betrokken minister. De inhoudelijke en heffingsverordening moeten vooraf
worden goedgekeurd. De bevoegdheid van de vakminister tot het geven van aanwijzingen
bij de uitvoering van medebewind wordt wettelijk geregeld.
• Indirect medebewind
Eind 1995 waren er 54 verordeningen van kracht die voortvloeien uit eg-regelgeving,
maar waarvoor geen (nationale) wettelijke basis bestond. Strikt genomen is hier dus
geen sprake van medebewind, maar de voorgeschreven uitvoering van regelgeving kan
echter niet tot de autonome bevoegdheden van een bedrijfslichaam gerekend worden.
Het kabinet is van mening dat ook voor de uitvoering van eg-regelgeving in alle
gevallen een (nationale) wettelijke basis moet worden gecreëerd, waardoor het onderscheid tussen medebewind en indirect medebewind komt te vervallen.

6.6.7

69
Passage ontleend aan
Sociaal-Economische Raad
(2011), p. 11.

Ontwikkelingen
Het kabinet heeft het voornemen het stelsel voor publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (pbo-stelsel) af te slanken en te moderniseren (szw, 2012). Het is de
bedoeling dat het stelsel in de toekomst alleen publieke taken uitvoert en dat het aantal
schappen aanzienlijk zal worden gereduceerd. Het bestuur zal worden gemoderniseerd, met onder meer een meer transparante besluitvorming en een betere vertegenwoordiging van ondernemers die geen lid zijn.
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6.7

Kamers van Koophandel

6.7.1

Taken
Het instituut Kamer van Koophandel (KvK) berust op de Wet op de kamers van
koophandel en fabrieken 1997. De Kamers van Koophandel hebben tot taak de
economische belangen van de regionale handel en industrie te behartigen. Daarnaast
zijn ze betrokken bij de uitvoering van verschillende wetten zoals de Handelsregisterwet 2007 en de Vestigingswetten voor de detailhandel, de ambachts- en dienstverleningsbedrijven en het horecabedrijf.
Er zijn twaalf regionale KvK’s en één Kamer van Koophandel Nederland als backoffice,
een vereniging. De organisatie telt nu 40 à 45 kantoren, met 2000 personeelsleden en
circa 285 bestuursleden.

6.7.2

Organisatie
Het bestuur van een Kamer van Koophandel bestaat voor een derde uit vertegenwoordigers van het midden- en kleinbedrijf (mkb), voor een derde uit vertegenwoordigers
van andere ondernemingen en voor een derde uit vertegenwoordigers van de
werknemers. De leden worden in principe voor vier jaar benoemd door provinciale,
regionale of plaatselijke organisaties welke daartoe op grond van representativiteit en
betekenis zijn gerechtigd bij besluit van de ser. Uit het algemeen bestuur wordt een
dagelijks bestuur samengesteld, meestal aangevuld met een onafhankelijke voorzitter.
Figuur 9 toont het organogram.
Figuur 9 Organogram Kamer van Koophandel
Het bedrijfsleven
Alle bedrijven

Benoemende organisaties
Werkgevers en werknemers
Kamer van
Kamer van Koophandel

Koophandel

12 regionale

Ledenvergadering | max. 24 AB-leden

Nederland

kamers

Bestuur | 1 voorzitter | min. 2, max. 6 DB-leden
2 Hoofdtaken:

Het samenwerkingsverband

Informeren en ondersteunen
• Registratie van alle bedrijven en organisaties
• Handelsregisterinformatie over alle bedrijven en organisaties
• Informatie en ondersteuning over en bij ondernemen
• Bevordering van het regionaal economisch klimaat

Bron: Kamer van Koophandel (www.kvk.nl/over-de-kvk/organisatie/bestuur-van-de-kamer-vankoophandel).
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6.7.3

Medebewind en autonomie
De wettelijke taken van de kamers zijn te onderscheiden in verplichte en facultatieve
taken:
• Verplichte taken - ook wel medebewindstaken genoemd - zijn alle taken die de
kamers bij wet verplicht zijn uit te voeren. Ze hebben de plicht om de uitvoering
van een aantal specifieke wetten op zich te nemen, waarvan de Handelsregisterwet
2007 de meest omvangrijke is. Daarnaast zijn er verplichte taken op grond van de
Drank- en Horecawet (de KvK moet vooraf gehoord worden bij vaststelling van een
verordening), de Colportagewet (de KvK moet de overeenkomst tot goederenkrediet dagtekenen) en de Wet personenvervoer. Een andere verplichte taak, op
grond van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, is de
zogenoemde loketfunctie, die kamers uitoefenen met het oog op een goede
organisatie van de regionale voorlichting en advisering.
• Facultatieve wettelijke taken - ook wel autonome taken - zijn taken die de kamers
wel kunnen, maar niet behoeven uit te voeren. Het algemeen bestuur mag het zelf
bepalen. Hierbij kunnen de samenstelling van het regionale bedrijfsleven en de
regionale omstandigheden een rol spelen. Het gaat dan om taken als voorlichting,
beleidsadvisering en regionale stimulering. De uitvoering van deze taken wordt
mede vanuit een heffing bekostigd.

6.7.4

Financiering
Ondernemers betalen jaarlijks een verplichte bijdrage aan de Kamer van Koophandel.
Daarnaast brengt de kamer voor een aantal producten kosten in rekening. Van
bijdragen vanuit het Rijk voor algemene bekostiging is geen sprake. Wel kunnen
Kamers van Koophandel subsidie van ministeries krijgen voor bepaalde taken.
De jaarlijkse bijdrage bestaat uit drie onderdelen: heffing 1 (registreren) en heffing 2
(informeren) worden vastgesteld door de minister van ez op advies van de Kamer van
Koophandel. Heffing 3 (regiostimulering) wordt vastgesteld door het Algemeen
Bestuur van de regionale KvK en wordt goedgekeurd door de minister van ez. De
bijdragen voor registreren en informeren zijn voor alle kamers gelijk. Alleen de
heffingen voor de regio verschillen.
De heffingen kosten ondernemers in totaal 160 miljoen euro per jaar (Rijksoverheid
z.d.). In 2012 wordt de heffing tien procent lager. Vanaf 1 januari 2013 verdwijnt de
jaarlijkse bijdrage helemaal.
De totale kosten van de kamers bedroegen in 1995 circa f 330 miljoen, verdeeld over de
drie taakgebieden: uitvoering specifieke wetten (f 198 miljoen, 60%), loketfunctie/
voorlichting (f 82 miljoen, 25%) en beleidsadvisering/regionale stimulering (f 50
miljoen, 15 %).

6.7.5

Toezicht
Het toezicht op de KvK’s berust bij de minister van ez. Bij het toezicht moet onderscheid gemaakt worden tussen de medebewinds- en autonome taken. Bij de wettelijk
opgedragen (medebewinds)taken blijft de wetgever onverkort zijn verantwoordelijkheid behouden en kan hij randvoorwaarden stellen aan de uitoefening van die taken.

6.7.6

Ontwikkelingen
In de loop van 2012 gaan de Kamers van Koophandel en Syntens, het innovatiebureau
voor het mkb, op in één organisatie met de status van zbo (el&i, 2011). Bedrijven
kunnen daar terecht voor al hun overheidszaken, zoals advies, vergunningen en
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subsidies. De financiering van de nieuwe serviceorganisatie loopt dan niet meer via de
verplichte handelsregisterbijdragen, maar zal uit de begroting van ez komen.

6.8

Bevoegdheden Algemene Rekenkamer

6.8.1

Regeling
Bij het Rijk heeft de Algemene Rekenkamer volledige bevoegdheden. Dit geldt niet
voor de in de Grondwet genoemde overige openbare lichamen. Deze zijn op grond van
de Comptabiliteitswet (cw 2001 (artikel 91, lid 17) nagenoeg alle uitgezonderd.
Volgens dit artikellid gelden de bevoegdheden niet voor provincies, gemeenten, de
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, rechtspersoonlijkheid bezittende
lichamen volgens artikel 8, eerste lid van de Wgr, voor zover deze niet bij de wet zijn
ingesteld, waterschappen, openbare lichamen voor beroep en bedrijf en Kamers van
Koophandel en Fabrieken. Voor al deze rechtspersonen geldt volgens de memorie van
toelichting dat zij op basis van de Grondwet en de wet autonoom zijn (hun eigen
huishouding kunnen inrichten) en dat in de geldende regels een democratisch
functioneren veilig is gesteld (Dolmans, p. 404).70
De Algemene Rekenkamer heeft overigens bij deze organisaties wel bevoegdheden
- tot de eindontvanger - voor zover het Europese geldstromen betreft op grond van
artikel 92 cw 2001.

6.8.2

70
Soortgelijke argumentatie
gold ook eerder al. Zie
Stevers (1979), p. 176-178.
71
Handelingen Tweede
Kamer. 23 november 1999.
p. 25-1879 t/m 25-1883.

Historie
De Algemene Rekenkamer deelde lange tijd het uitgangspunt dat ze geen bevoegdheden hoefde bij de in genoemd artikellid uitgezonderde organisaties. Dit ondanks de
wat tweeslachtige houding: voor de besteding van specifieke uitkeringen aan
decentrale overheden en bestedingsgebonden subsidies of rijksbijdragen aan
organisaties voor beroep en bedrijf gold wel een ministeriële verantwoordelijkheid,
maar de Algemene Rekenkamer had geen bevoegdheden om ter plaatse onderzoek te
doen. Bij het wetsvoorstel voor de invoering van een algemene controlebevoegdheid bij
rwt’s in 1985 gaf voor ons de autonomie van de huishouding van de decentrale
overheden nog de doorslag om geen bevoegdheden te vragen bij decentrale overheden.
Dit standpunt leidde in maart 1988 tot een brief aan de staatssecretaris en de minister
van Financiën, waarin de Algemene Rekenkamer meldde dat haar onderzoeksbevoegdheden zich niet dienen uit te strekken tot de lagere overheden.
In 1997 woog echter de wens om onderzoek ter plaatse te kunnen doen naar de
besteding van specifieke uitkeringen toch zwaarder dan de autonomie van de
decentrale overheden. Bij brief en nota van november 1997 aan de Tweede Kamer
pleitte de Algemene Rekenkamer voor onderzoeksbevoegdheden bij lagere overheden.
We achtten het voor onafhankelijke oordeelsvorming noodzakelijk om zelf alle
informatie ter plaatse te verkrijgen en verifiëren.
Het kabinet en de Kamer wezen dit verzoek om onderzoeksbevoegdheden af.71 De
minister van bzk concludeerde dat eigenstandige controlebevoegdheden van de
Algemene Rekenkamer bij gemeenten en provincies voor specifieke uitkeringen niet
passen bij de constitutionele verhoudingen (bzk, 1999a, p. 3). De daarin verankerde
autonomie verzekert dat gemeenten en provincies, als volwaardige bestuurslagen met
een eigen rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging, binnen het door de
Grondwet en de wet gestelde kader een meer of minder ruime marge hebben de
inhoud van hun taak zelf vast te stellen, de prioriteiten te bepalen en de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering, met inbegrip van de financiering daarvan te
dragen. Ook indien taken in medebewind worden uitgeoefend, bestaan deze eigen
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verantwoordelijkheid en de daarbij horende bevoegdheden. Gemeenten en provincies
zijn derhalve primair zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van hun
bestedingen en de controle op hun uitgaven, ongeacht de vraag of de uitgaven worden
bekostigd uit de eigen middelen, de algemene uitkering (het Gemeente- of Provinciefonds) of een specifieke uitkering (bzk, 1999a, p. 1-2).
De minister van bzk zei verder dat de ministeriële verantwoordelijkheid voor
specifieke uitkeringen allereerst gaat over de adequate inrichting van de specifiekeuitkeringsregeling alsmede de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de uitkering
aan de desbetreffende gemeenten en provincies. Verder dient de minister zich gegeven
de eigen bevoegdheden van het gemeente- dan wel provinciebestuur te vergewissen
van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gemeentelijke en provinciale
bestedingen. Daarbij maakt hij zoveel mogelijk gebruik van de bevindingen van de in
opdracht van de decentrale overheden fungerende accountants (single-auditbeleid).
Om zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen zal de minister kwaliteitseisen stellen
aan de verantwoordings- en controle-informatie die de gemeenten en provincies bij het
ministerie dienen aan te leveren over de door hen bestede specifieke-uitkeringsgelden.
Verder beoordeelt de minister of de accountants van de gemeente en de provincie zich
adequaat van hun taken hebben gekweten (onder meer via het uitvoeren van reviews).
Zijn verantwoordelijkheid laat zich karakteriseren als een systeemverantwoordelijkheid
(bzk, 1999a, p. 2).
Over de controle van de Algemene Rekenkamer merkte de minister ten slotte nog op
dat haar niets in de weg staat om volledig te controleren of de ministeriële
verantwoordelijkheid wordt waargemaakt. Zij kan een oordeel uitspreken over de
kwaliteit van de inrichting van de specifieke uitkering, bijvoorbeeld of het beoogde
doel wordt bereikt. Zij kan zich uitspreken over de rechtmatige besteding van de
specifieke uitkering. Hierbij gaat het er gegeven de ministeriële verantwoordelijkheid
om dat de minister de juiste verantwoordingsinformatie krijgt en dat er voldoende
waarborgen zijn voor de betrouwbaarheid van die informatie. De Algemene
Rekenkamer kan zich daarbij baseren op de informatie waarover de ministeries
beschikken. Indien ze aanvullende informatie nodig acht, kan ze de minister vragen
daarin te voorzien. Hiermee is voor de specifieke uitkeringen voldoende invulling
gegeven aan artikel 76 van de Grondwet, waarin is bepaald dat de Algemene
Rekenkamer is belast met het onderzoek van de uitgaven en ontvangsten van het Rijk
(bzk, 1999a, p. 3).
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7 Organisaties met een wettelijke taak: rwt’s en
zbo’s
Naast het Rijk en de in de Grondwet genoemde openbare lichamen zijn er andere
organisaties die een wettelijke taak uitoefenen; we noemen deze hier zelfstandige
organisaties. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen rechtspersonen met een
wettelijke taak (rwt’s), zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en overige zelfstandige
organisaties met een wettelijke taak, die geen rwt en/of zbo zijn. De eerste twee komen
in dit hoofdstuk aan bod, de overige organisaties staan centraal in hoofdstuk 8.
Het gaat bij zbo’s en rwt’s om instellingen op afstand van het Rijk met een veelheid
aan publieke taken, zoals onderwijs, uitvoering van de sociale zekerheid, toezicht op
financiële instellingen en natuurbeheer. Deze instellingen worden hiervoor veelal
gefinancierd met publiek geld. Het gaat dan om geld uit de rijksbegroting of geld uit
wettelijke premies en tarieven. In 2010 ging het in totaal om 172 (clusters van)
instellingen en om ruim € 132 miljard aan publieke middelen (zie figuur 10).72
Figuur 1 Aantallen (2012) en bedragen (2010) (clusters van) zbo´s en rwt´s
Figuur 10 Aantallen (2012) en bedragen (2010) (clusters van) zbo’s en rwt’s
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Hierbij zijn clusters van
zbo’s (zoals de Grondkamers of keuringsinstanties) en rwt’s (zoals
onderwijsinstellingen) als
één geteld. In de praktijk
gaat het soms om tientallen
tot honderden organisaties
per cluster.

Joris Fiselier Infographics

Alleen zbo

84

algemene rekenkamer

7.1

Rwt’s
Rwt’s zijn ‘rechtspersonen voor zover die een bij of krachtens de wet geregelde taak
uitoefenen en daartoe geheel of gedeeltelijk worden bekostigd uit de opbrengst van bij
of krachtens de wet ingestelde heffingen’ (artikel 91, eerste lid onder d, cw 2001).
Om als rwt aangemerkt te kunnen worden moet een organisatie voldoen aan elk van de
volgende uit deze wettelijke definitie voortvloeiende criteria:
• rechtspersoon;
• wettelijke taak;
• geheel of gedeeltelijk gefinancierd uit de opbrengst van wettelijke heffingen.

7.1.1

Rechtspersooncriterium
De essentie van een rechtspersoon is de gelijkstelling met een natuurlijk persoon.73 Dit
betekent dat een rechtspersoon net als een natuurlijk persoon bezittingen en schulden
kan hebben, contracten kan sluiten en bijvoorbeeld ook onrechtmatig kan handelen en
aansprakelijk gesteld kan worden.
In Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (bw 2) staat welke rechtspersonen er zijn:
1. Publiekrechtelijke rechtspersonen (titel 1 bw 2, artikel 1)
a. De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle
lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is
verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid.
b. Andere lichamen, waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen,
bezitten slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij of krachtens de wet
bepaalde volgt.74
2. Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen en lichamen (titel 1 bw 2, artikel 2, eerste
lid)
3. Privaatrechtelijke rechtspersonen (titel 1 bw 2, artikel 3)
Verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, nv’s, bv’s met
beperkte aansprakelijkheid en stichtingen bezitten rechtspersoonlijkheid.
Privaatrechtelijke rechtspersonen moeten bij notariële akte worden opgericht (titel
1 bw 2, artikel 4, eerste lid).
Afgezien van de algemene wet- en regelgeving gelden voor publiekrechtelijke rechtspersonen de bepalingen van de instellingswet; voor kerkgenootschappen en privaatrechtelijke rechtspersonen gelden hun statuten.

73
BW, Boek 2. Rechtspersonen. Titel 1. Algemene
bepalingen. Artikel 5: ‘Een
rechtspersoon staat wat het
vermogensrecht betreft,
met een natuurlijk persoon
gelijk, tenzij uit de wet het
tegendeel voortvloeit.’
74
De organisaties waaraan bij
of krachtens de wet rechtspersoonlijkheid is toegekend worden ook wel
aangeduid als rechtspersoon
sui generis.

7.1.2

Wettelijke-taakcriterium
In hoofdstuk 6 hebben we de wettelijke taak omschreven als werkzaamheden die bij of
krachtens de wet zijn geregeld, dus waarvoor de wet voorschriften geeft voor de
uitvoering.
Een discussiepunt is tot hoever de definitie van wettelijke taak in deze zin gaat. Is er
ook sprake van een wettelijke taak wanneer de wet aan de uitvoering daarvan (rand)
voorwaarden stelt, zoals bij banken, verzekeringsmaatschappijen en zorginstellingen
het geval is? Het lijkt het meest aangewezen om pas van een wettelijke taak te spreken
indien de wet dwingende voorwaarden stelt die specifiek gelden op de werkzaamheden
of het samenstel daarvan. Dat sluit bijvoorbeeld het bakken van brood als wettelijke
taak uit, omdat daar de eisen gesteld zijn aan het object zelf, te weten het brood dat
aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen.
De wet (cw 2001 artikel 91, eerste lid, onder d) spreekt over rechtspersonen die een
wettelijke taak uitoefenen. Dat betekent dat de rechtspersoon met een wettelijke taak
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niet per se ook bij of krachtens de wet met de uitoefening van een wettelijke taak hoeft
te zijn belast. Naast deze publiekrechtelijke manier - waarbij sprake is van een
eenzijdige rechtshandeling van de overheid (attributie, delegatie, mandaat, concessie
(oud), erkenning, accreditatie) - kan een organisatie ook via privaatrechtelijke manier
aan een wettelijke taak komen. In dat geval is er sprake van een tweezijdige overeenkomst met de overheid (contract, convenant) of een eenzijdige privaatrechtelijke
rechtshandeling, zoals de oprichting door de overheid van een privaatrechtelijke
rechtspersoon met een bepaalde statutaire taak, die wettelijk geregeld is (zoals het
Nationaal Restauratiefonds).
Dit onderscheid is overigens niet relevant voor de verantwoordelijkheden en de
bevoegdheden van de minister jegens de rechtspersoon. Daarvoor geldt wat in
wettelijke regeling, statuten dan wel overeenkomst is bepaald. Er is wel een verschil in
het recht dat van toepassing is. Dat is vooral belangrijk bij een conflictoplossing: bij
een publiekrechtelijke relatie is de bestuursrechter bevoegd en bij een privaatrechtelijke relatie de burgerlijke rechter. Verder heeft de overheid bij een publiekrechtelijke
regeling door het eenzijdige karakter daarvan meer flexibiliteit en mogelijkheden om
veranderingen aan te brengen in de relatie dan bij een privaatrechtelijke overeenkomst:
wijzigingen daarin kunnen alleen met wederzijds goedvinden.
Vaak komen combinaties van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke relaties voor. Dan
worden bijvoorbeeld in een convenant nadere afspraken gemaakt over de uitvoering
van de opgedragen wettelijke taak. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld in een subsidiebeschikking of -regeling voorwaarden worden gesteld aan de uitvoering van de taak
die de derde bij overeenkomst heeft gekregen. Bij de meer complexe combinaties kan
het lastig zijn de vraag te beantwoorden welk juridisch regime - publiekrechtelijk of
privaatrechtelijk - van toepassing is.

7.1.3

Wettelijke-heffingcriterium
Bij het wettelijke-heffingcriterium gaat het er om dat een rechtspersoon geheel of
gedeeltelijk voor de uitvoering van zijn wettelijke taak wordt gefinancierd uit de
opbrengst van bij of krachtens de wet ingestelde heffingen.
In de memorie van toelichting van de wijziging van de Comptabiliteitswet (Financiën,
1985, p. 27) wordt een toelichting gegeven op het begrip wettelijke heffing: ‘Als voorbeelden van ‘bij of krachtens de wet ingestelde heffingen’ gelden o.a. rijksbijdragen
(bijvoorbeeld aan tno, zwo), collegegelden, ziekenfondspremies, premies sociale
verzekeringen, tarieven academische ziekenhuizen, motorrijtuigenbelasting (Rijkswegenfonds). De aldus gekozen formulering houdt in dat de onderhavige categorie
rechtspersonen niet is beperkt tot de groep die zelfstandig heffingen aan derden
oplegt en/of int’.
Uit een andere passage (p. 36) in deze memorie van toelichting is af te leiden dat er
rijksbetrokkenheid moet zijn, wil gesproken kunnen worden over een wettelijke
heffing: ‘De motie Van Amelsvoort sprak over controle op ‘ontvangsten en uitgaven
van publieke aard’. Uit de overige tekst van de motie en uit de daaraan voorafgegane
discussie blijkt dat hierbij is gedacht aan een verwevenheid met de rijksoverheid, in
verband waarmee de regering en het parlement in belangrijke mate verantwoordelijkheid voor deze ontvangsten en uitgaven dragen.’
De memorie van toelichting merkt zo een breed, maar weinig specifiek scala van
inkomsten aan als wettelijke heffing. Discussie daarover met departementen bij onze
rwt-onderzoeken is aanleiding geweest om het begrip nader te specificeren. Uit in dat
kader ingewonnen juridische adviezen kwam als de essentie van een wettelijke heffing
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naar voren dat deze een publiekrechtelijke grondslag heeft en uit dien hoofde eenzijdig
door de overheid wordt opgelegd en geïnd, eventueel door tussenkomst van een derde.
In de wet moet de verplichting tot betaling vastliggen. Bij een heffing mag de betaling
geen privaatrechtelijke grondslag hebben, dus niet voortvloeien uit een privaatrechtelijke overeenkomst.
Wij gebruiken het woord heffingen hier als de verzamelnaam voor belastingen, premies
en tarieven.75
Soorten wettelijke heffingen
Belastingen zijn bedragen die de overheid van (groepen) burgers int zonder dat daar
een direct aanwijsbare bestemming tegenover staat.
Premies (ook wel aangeduid als bestemmingsheffingen) zijn omslagen over een groep
belanghebbenden, waar wel een aanwijsbare bestemming of recht tegenover staat,
maar geen directe individuele tegenprestatie (bijvoorbeeld sociale premies en de
verplichte bijdragen van financiële instellingen aan de afm en dnb).
Naast de bestemmingsheffingen kunnen ook (gedrags)regulerende heffingen
(bijvoorbeeld milieuheffingen) worden onderscheiden, waarbij op bepaalde zaken een
(extra) heffing worden gelegd, vaak zonder dat de betreffende opbrengsten een
specifieke bestemming hebben, maar ten goede komen aan de algemene middelen. In
dat laatste geval beschouwen we deze heffingen hier als een bijzondere vorm van
belastingen, vaak accijnzen genoemd. Hebben ze wel een specifieke bestemming, dan
beschouwen we ze als bestemmingsheffingen (zie ook § 11.24).
Bij tarieven (ook wel aangeduid als retributies en leges) gaat het om een bedrag dat
iemand moet betalen en waar wel een directe individuele tegenprestatie tegenover
staat (zoals het tarief voor het Kadaster).

75
Zie over deze driedeling
ook: Deloitte Belasting-

Belastingen en premies zijn standaard wettelijke heffingen. Vanwege het omslagkarakter kunnen deze niet anders dan bij wettelijke regeling geheven worden en
overigens is dat ook in de Grondwet (artikel 104) zo bepaald.
Dat ligt anders voor tarieven. De verplichting tot betaling daarvan is niet altijd in een
wettelijke regeling vastgelegd, maar volgt soms alleen direct uit de afname van een
goed of dienst (zoals bij een keuring). De in artikel 91 gegeven term ‘bij of krachtens
de wet ingestelde heffingen’ impliceert dat tarieven alleen gelden als wettelijke heffing
wanneer er een wettelijke verplichting tot betalen is. Tarieven waaraan de minister
alleen een maximum kan stellen zonder dat de verplichting tot betalen zelf in een
wettelijke regeling is opgenomen, zijn daarom geen wettelijke heffing. Deze situatie
doet zich vaak voor bij keuringen waarbij er meer, met elkaar concurrerende
keuringsinstellingen zijn. De verplichting tot een keuring ligt dan wel vast in de wet,
maar de verplichting tot betalen van een bepaald bedrag zelf volgt direct uit een met de
betreffende keuringsinstelling gesloten overeenkomst tot keuring.

adviseurs ( 2010), p. 16. Deze
handreiking is ontwikkeld
in opdracht van het
Ministerie van BZK. http://
www.rijksoverheid.nl/
bestanden/documenten-enpublicaties/brochures/
2010/06/16/handreikingkostentoerekening-legesen-tarieven/handreikingkosten-toerekening2010.
pdf.

Publiek geld
In essentie is onze interpretatie van het begrip wettelijke heffing ook de omschrijving
van het algemeen gebruikte begrip ‘publiek geld’, zoals vermeld in de motie-Van
Amelsvoort (zie hiervoor) en in de stukken behorende bij het voorstel voor de
Kaderwet zbo’s.
In bzk (2001b, p. 74) stelt de regering, naar aanleiding van Kamervragen, dat bij de
vraag of er van publiek dan wel privaat geld gesproken moet worden, niet de herkomst
van dat geld bepalend is, maar de titel waarop het betaald en ontvangen wordt. In de
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discussie met de Tweede Kamer komen twee voorbeelden aan de orde: het Waarborgfonds Motorverkeer en het Kadaster. Zo wordt gesteld dat de inkomsten van het
Waarborgfonds Motorverkeer de opbrengst zijn van de krachtens artikel 24 van de Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen aan verzekeraars opgelegde verplichte
heffing en niet het gevolg van een bij vrije wilsovereenstemming tussen verzekeraars
en het Waarborgfonds tot stand gekomen privaatrechtelijke overeenkomst. Daarmee
wordt het Waarborgfonds Motorverkeer gefinancierd ‘uit een bij wet ingestelde heffing
en mitsdien uit publieke middelen’ (bzk, 2001b, p. 76)
Eenzelfde redenering wordt gehanteerd voor het Kadaster. Dit wordt gefinancierd
doordat het een tarief in rekening brengt voor inschrijving in zijn registers van
bepaalde transacties met registerzaken. ‘Dit tarief wordt echter krachtens het Besluit
kadastrale tarieven 1998 (Stb. 530) en Hoofdstuk 7 van de Kadasterwet geheven en is
dus wel degelijk publiek(rechtelijk) van aard’ (bzk, 2001b, p. 76).
In het Kaderwetsvoorstel vat de regering onder het begrip tarieven ook wat eerder in
dit stuk premies is genoemd. Hierbij gaat het dan om de bedragen die zbo’s bij
justitiabelen in rekening brengen. De regering merkt daarbij op dat het overigens ook
voorkomt dat de vaststelling van de bedragen is opgedragen aan de (hogere) Amvbwetgever (bijvoorbeeld het kadastraal recht) of zelfs door de formele wetgever aan
zichzelf is voorbehouden (bijvoorbeeld in de Kieswet) (bzk, 2001b, p. 75).
Wat de Algemene Rekenkamer onder het begrip wettelijke heffing verstaat en de
omschrijving van de regering van publiek geld komen aldus goed overeen:
Wettelijke heffingen (niet alleen tarieven en premies, maar ook belastingen) worden
gezien als alle vormen onder alle benamingen van gevallen, waarin krachtens enig
publiekrechtelijk voorschrift justitiabelen tot betaling van geldbedragen kunnen
worden gedwongen.
Operationalisering begrip tarieven
In de discussie over het begrip wettelijke heffing was er geen onduidelijkheid over de
belastingen en premies: dat zijn zoals gezegd per definitie wettelijke heffingen. De
discussie ging over het begrip tarieven. Financiën heeft dit begrip geoperationaliseerd
in een aantal criteria, die de Algemene Rekenkamer heeft overgenomen.
De bevoegdheid van een minister of van een wettelijk geregeld toezichthoudend
orgaan voor in rekening te brengen vergoedingen voor goederen of diensten (een
retributie) wordt wettelijk (in een wet, in een amvb, in een ministeriële regeling en
soms in beschikkingen) vaak als volgt geregeld:
a. Er wordt een tarief of vergoeding ingesteld, opgelegd of vastgesteld.
b. De minister of het toezichtsorgaan heeft de bevoegdheid om een tarief of
vergoeding in te stellen, op te leggen of vast te stellen.
c. Er wordt een maximumtarief of –vergoeding geregeld.
d. Er wordt een formule vastgesteld waarmee het tarief of de vergoeding wordt
berekend.
e. Er worden de elementen bepaald die in de berekening van het tarief of de
vergoeding (kunnen) worden betrokken (er is beleidsvrijheid voor de rechtspersoon).
f. Er wordt geregeld dat een te hanteren tarief of vergoeding de goedkeuring van de
minister of van een toezichtsorgaan behoeft.
g. Er wordt geregeld dat de minister of een toezichtsorgaan de begroting en/of de
verantwoording/ jaarrekening moet goedkeuren.
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In de situaties a, b, d en f is er sprake van een bij of krachtens de wet ingestelde
heffing.
Niet specifiek bestemd
Een rwt oefent een wettelijke taak uit en wordt ‘daartoe geheel of gedeeltelijk
gefinancierd uit de opbrengst van bij of krachtens de wet ingestelde heffingen’. Het
woord ‘daartoe’ impliceert niet dat de heffing specifiek bestemd is om de uitoefening
van de wettelijke taak te financieren. Het gaat er alleen om dat deze wordt gefinancierd
uit de opbrengst van een wettelijke heffing, dus uit publiek geld.
Financiën (1985, p. 27) noemt ook expliciet rijksbijdragen als een voorbeeld van een
‘opbrengst van bij of krachtens de wet ingestelde heffingen’. Rijksbijdragen zijn
uitkeringen uit belastinggeld en belastinggeld is de opbrengst van een wettelijk
ingestelde heffing. Maar belastingen worden niet geheven met het oog op een
specifieke bestemming. Dus hoeft er bij rwt’s niet per se sprake te zijn van financiering
uit publiek geld met specifieke bestemming voor de betreffende wettelijke taak. Dat is
bij premies en tarieven overigens doorgaans wel het geval. Maar in essentie gaat het er
bij rwt’s dus om dat de wettelijke taak gefinancierd wordt uit enig publiek geld,
ongeacht of het al dan niet specifiek voor de uitoefening van die taak is geheven.
Wijze van financiering
De formulering ‘gefinancierd uit de opbrengst’ van wettelijke heffingen (cw 2001, artikel
91) laat in het midden hoe die financiering plaats vindt. In het verleden gebeurde dat
doorgaans langs publiekrechtelijke weg, met een rijksbijdrage of subsidie. Recent zien
we echter dat het Rijk ook bijdraagt langs privaatrechtelijke weg, met een betaling op
basis van een contract voor de uitoefening van de wettelijke taak. Een voorbeeld van dit
laatste is de (nieuwe) financiering van de Forensisch Psychiatrische Instellingen. Deze
worden op basis van een contract per tbs-patiënt betaald voor de behandeling, een
wettelijke taak. Ook verstrekkingen in natura ten laste van de rijkskas zouden moeten
vallen onder de noemer 'financiering uit de opbrengst van wettelijke heffingen'.
Financiering door de minister op contractbasis uit publiek geld of in natura kan
formeel niet worden aangemerkt als 'financiering uit de opbrengst' van een wettelijke
heffing. Maar omdat materieel wel (soms aanzienlijke) financiering uit de algemene
middelen plaats vindt, heeft de Algemene Rekenkamer in een aantal gevallen de
betrokken ministers voorgesteld de betreffende rechtspersonen toch als rwt te
beschouwen.

7.2

Zbo’s
Het begrip zelfstandig bestuursorgaan is geïntroduceerd door Scheltema (1974).
Sindsdien zijn er verschillende omschrijvingen van het fenomeen geweest. Van Thiel
en Van Buuren (2001) geven een overzicht van de belangrijkste (acht).
Voor de Algemene Rekenkamer zijn de twee thans meest gangbare definities relevant,
namelijk die van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en die van de per 1 februari
2007 van kracht geworden Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

7.2.1

Definitie Awb
De Awb (artikel 1:1) verstaat onder een bestuursorgaan:
a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of
b. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.
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Uitgezonderd van deze definitie zijn de rechterlijke macht en de Hoge Colleges van
Staat, voor zover het niet gaat om besluiten over personeel dat bij deze organisaties in
dienst is.
Een definitie van het begrip zelfstandig bestuursorgaan op basis van de Awb werd
gegeven in de Aanwijzingen inzake zelfstandige bestuursorganen (Staatscourant, 1996, p. 16),
zoals die tot september 2008 luidde: ‘Onder zelfstandig bestuursorgaan wordt
verstaan: bestuursorgaan op het niveau van de centrale overheid, dat niet hiërarchisch
ondergeschikt is aan een minister en niet is een adviescollege, als bedoeld in de
Kaderwet adviescolleges, waarvan de adviestaak de hoofdtaak is.’
In ons zbo-rapport (1995d, p. 7-8) sloten we aan bij deze definitie.
Zbo’s en openbaar gezag
Wat wordt in de algemene definitie van bestuursorgaan bedoeld met openbaar gezag?
De memorie van toelichting bij de Awb omschrijft dit als het beschikken over een
publiekrechtelijke bevoegdheid om de rechtspositie (de rechten en/of verplichtingen)
van andere rechtssubjecten te bepalen.76 Voorbeelden van openbaar-gezagtaken zijn
vergunningverlening, keuring en certificering, registratie, het houden van toezicht, het
toekennen van uitkeringen of subsidies en het innen van heffingen (Algemene
Rekenkamer, 1995d, p. 8).
Bij bestuursorganen kan van ‘met enig openbaar gezag bekleed’ worden gesproken
wanneer er sprake is van een privaatrechtelijke instelling die een overheidstaak
uitoefent en daarbij de benodigde publiekrechtelijke bestuursbevoegdheden toegekend
heeft gekregen om eenzijdig rechten of plichten voor een ander in het leven te roepen
of bindend vast te stellen. Dit openbaar gezag hoeft echter niet per se zijn grondslag te
hebben in een (specifiek) wettelijk voorschrift. Ook zonder dat kunnen (overheids)
besluiten gelden als een besluit in de zin van de Awb als het strekt tot vervulling van
een publieke taak. Veelal ligt daaraan ten grondslag een handeling of opdracht van een
regulier bestuursorgaan en is er sprake van overheidsinvloed.77
Dergelijke instellingen zijn daarmee zbo; ze worden aangeduid als ‘publieke-taak
zbo’s’. Bekend voorbeeld is de Stichting Silicose Oud-mijnwerkers. Deze stichting
kende subsidies toe zonder daarvoor zelf een wettelijke bevoegdheid toegekend te
hebben gekregen, maar die door de bestuursrechter als bestuursorgaan is aangemerkt
op grond van het feit dat ze een materiële overheidstaak uitvoerde.
Doorgaans zijn publieke-taak zbo’s organen die een financieel voordeel als een
subsidie, garantie of lening toekennen. Wanneer de overheid (ook een zbo) burgers in
hun rechten of vrijheden beperkt, moet dit volgens het legaliteitsbeginsel wel altijd een
wettelijke grondslag hebben.

7.2.2

Definitie in de Kaderwet zbo’s
Per 1 februari 2007 werd de Kaderwet zbo's van kracht. Deze geeft in artikel 1 onder a
de volgende definitie van een zelfstandig bestuursorgaan: ‘Een bestuursorgaan van de
centrale overheid dat bij de wet, krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur
of krachtens de wet bij ministeriële regeling met openbaar gezag is bekleed, en dat niet
hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister.’

76
Tweede Kamer, vergaderjaar
1988-1989, 21 221, nr. 3, p. 27.
77
Vgl. LJN-nummer: AO5810,
Zaaknr: 03/308 besluit.

7.2.3

Verschillen tussen beide definities
De Awb- en de Kaderwetdefinities verschillen in twee opzichten van elkaar. Het eerste
verschil is dat organen van zelfstandige publiekrechtelijke rechtspersonen zonder
openbaar gezag op basis van de Awb wel zbo zijn, maar op basis van de Kaderwet niet.
Dit betekent bijvoorbeeld dat (organen van) Staatsbosbeheer of de Koninklijke
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Bibliotheek wel zbo zijn volgens de Awb en niet volgens de Kaderwet, omdat ze geen
openbaar gezag uitoefenen.
Het tweede verschil is dat de Awb bij de organen met openbaar gezag (Awb-definitie
punt b) in het midden laat hoe het orgaan met dat gezag is bekleed, terwijl in de
Kaderwet nadrukkelijk staat dat dit wettelijk geregeld moet zijn (bij amvb of
ministeriële regeling). Dit verschil impliceert dat de publieke-taak zbo’s volgens de
Kaderwet geen zbo zijn. Voor deze organen is immers kenmerkend dat ze niet wettelijk
met openbaar gezag zijn bekleed.

7.2.4

Rechtsgevolgen zbo-zijn
De vraag of een orgaan of organisatie een zbo is heeft rechtsgevolgen. Wanneer een
orgaan een zbo is in de zin van de Awb moet aan de bepalingen in deze wet worden
voldaan. Verder is van belang of het orgaan (tevens) een zbo is in de zin van de
Kaderwet zbo’s. Daarin is de ministeriële verantwoordelijkheid voor zbo’s en vooral de
rechtspersonen waarvan de organen deel uitmaken, geregeld.
Na 1 februari 2007 opgerichte zbo’s vallen direct onder de sinds dat moment geldende
Kaderwet zbo’s. De op dat moment bestaande zbo’s moeten onder de werking van
deze wet worden gebracht. Op dit moment (2012) is dit proces nog in gang.
Volgens bzk (2000, p. 9-11) wordt een aantal categorieën organisaties niet onder de
werking van de Kaderwet zbo’s gebracht: vooral instellingen op het terrein van
normalisatie, certificatie en keuringen, bestuursorganen van onderwijsinstellingen die
bekleed zijn met openbaar gezag (bijvoorbeeld universiteiten en hogescholen) en de
politieregio’s. Dit zijn wel (zelfstandige) bestuursorganen in de zin van de Awb.78
De Algemene Rekenkamer (2012b) heeft de stand van de implementatie van de
Kaderwet in 2011 onderzocht. Op grond van ons onderzoek komen we tot de conclusie
dat de Kaderwet zbo’s (vooralsnog) niet de beoogde ordening, harmonisatie en
helderheid over de ministeriële verantwoordelijkheid lijkt te brengen. Dit komt vooral
door het grote aantal (clusters van) zbo’s dat van de werking van de Kaderwet is
uitgezonderd (55 van de in totaal 128, 1,1 miljard begrotingsgeld en 0,3 miljard aan
tarieven/premies) én door de uitzonderingen die op artikelen uit de Kaderwet zijn
gemaakt (38, 4,4 miljard begrotingsgeld en 36,9 miljard aan tarieven/premies). De
Kaderwet zbo’s geeft terecht enige ruimte voor maatwerk. Tegelijkertijd was de inzet
van de regering indertijd dat de wet onverkort zou kunnen gelden voor ongeveer 75%
van alle zbo’s die binnen de definitie van de kaderwet vallen. Uiteindelijk blijkt dat de
Kaderwet in 2012 voor minder dan 25% van de (clusters van) zbo’s onverkort van
toepassing is of zal worden.
Ook de cw 2001 (artikelen 45-49a) bevat enige bepalingen met verplichtingen voor
zbo’s, die overigens ook voor rwt’s gelden, zoals de bepalingen over schatkistbankieren en vermogensvorming.

7.2.5

78
Zie over het bestuursorgaan-zijn van (verplichte)
certificatie-instellingen: EZ
(2003a), p. 15-16.

Zbo’s van decentrale overheden
In de definities van zbo wordt gesproken over bestuursorganen op het niveau van de
centrale overheid. Dat wil niet zeggen dat bestuursorganen op het niveau van andere
overheden, zoals gemeenten en provincies, die daar niet hiërarchisch aan
ondergeschikt zijn, geen zbo zijn in de zin van de Awb. In zijn advies uit 2003 stelt de
Raad voor het openbaar bestuur (rob, 2003, p. 48) dat uitgangspunt bij de inrichting
van ons openbaar bestuur is dat de uitvoerende macht wordt gecontroleerd door
rechtstreeks gekozen, algemeen vertegenwoordigende organen. Het instrument bij
uitstek daarvoor is de politieke verantwoordelijkheid: aan het hoofd van de uitvoerende
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macht staan politieke ambtsdragers, die voor hun handelen en dat van hun ondergeschikte ambtenaren verantwoording moeten afleggen aan de volksvertegenwoordiging. Zbo’s doorbreken dit systeem doordat ze de zeggenschap van de politieke
ambtsdragers beperken waarmee hun politieke verantwoordelijkheid en, op haar
beurt, de mogelijkheid van de volksvertegenwoordiging om de uitvoerende macht te
controleren, vermindert.
De raad omschrijft zbo’s dan ook als bestuursorganen die geen eigen democratische
legitimatie bezitten en die niet werkzaam zijn onder volledige politieke verantwoordelijkheid jegens een algemeen vertegenwoordigend orgaan (Staten-Generaal,
provinciale staten, gemeenteraad). Volgens de rob (2003, p. 47) wordt zelden onder
ogen gezien dat ook op decentraal niveau zbo’s zijn. Die nog steeds relatief geringe
aandacht acht de raad merkwaardig, omdat het op afstand zetten van overheidstaken
vooral ook in gemeenten populair is. Zo voeren woningcorporaties taken rondom
woonruimteverdeling uit, wordt het bestuur van het openbaar onderwijs op afstand
gezet en wordt het beheer van sportaccommodaties, zwembaden en campings aan
commissies of stichtingen toegekend. Daarbij bestaan allerlei soorten juridische
problemen, die ook uit de jurisprudentie blijken. Evenals op het niveau van de centrale
overheid zijn er vaak constructies gehanteerd waarbij bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsrelaties onhelder of soms zelfs onrechtmatig worden geregeld (rob, 2003,
p. 53).
Zbo’s op decentraal niveau vallen wel onder de Awb, maar niet onder de Kaderwet
zbo’s (die zich in definitie beperkt tot bestuursorganen van de centrale overheid).
Overigens vallen de door lagere overheden ingestelde zbo’s, die tevens onder de rwtdefinitie vallen, volgens de cw 2001 formeel onder de controlebevoegdheden van de
Algemene Rekenkamer. De vraag is echter of ze materieel niet als uitzondering zouden
moeten worden behandeld, wanneer ze (geheel) gefinancierd worden vanuit geld van
decentrale overheden en de toezicht- en verantwoordingsrelaties tussen zbo/rwt en
overheid op decentraal niveau liggen.

7.3

Onderscheid tussen rwt’s en zbo’s
Uitgaande van de hiervoor gegeven omschrijvingen kunnen we de verschillen tussen
rwt’s en zbo’s beschrijven. Ten eerste hoeven de begrippen orgaan en rechtspersoon
organisatorisch niet samen te vallen.
Een bestuursorgaan kan een orgaan van een rechtspersoon zijn; van één rechtspersoon
kunnen meer bestuursorganen deel uitmaken, bijvoorbeeld de rechtspersoon
universiteit heeft als bestuursorganen onder meer een raad van bestuur en een raad van
toezicht.
Bestuursorgaan en rechtspersoon zijn begrippen uit verschillende rechtsstelsels,
respectievelijk het bestuursrecht en het privaatrecht. Het bestuursrecht ziet vooral op
de functie, het privaatrecht vooral op de (rechten en plichten van de) organisatie.
Consequentie daarvan is dat de organisatorische entiteiten - die in principe de ingang
zijn voor vooral de financiële verantwoording - niet dezelfde (hoeven te) zijn als de
organen.
Wanneer ten tweede de rechtspersoon en het bestuursorgaan wèl samenvallen, of het
bestuursorgaan tevens het bestuur is van de rechtspersoon, dan zijn de verschillen
tussen beide als volgt:
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Niet alle zbo’s zijn rwt’s
De zbo’s voldoen dan niet aan een of meer van de vereisten voor rwt’s:
• het orgaan of de organisatie bezit geen rechtspersoonlijkheid;
• de taak is niet wettelijk geregeld;
• het orgaan of de organisatie wordt niet uit een wettelijke heffing gefinancierd.
Niet voldoen aan de eerste twee vereisten komt niet vaak voor. Organen zonder
rechtspersoonlijkheid zijn bijvoorbeeld (de raad van bestuur van) de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (Nma) en de Kiesraad; de organen zijn dan onderdeel van de
Staat, waarbij de Algemene Rekenkamer wel bevoegdheden heeft. In principe oefenen
zbo’s altijd een wettelijke taak uit: openbaar gezag hoort zijn grondslag te vinden in
een wettelijke regeling, zij het dat dit niet altijd aan het zbo bij wettelijke regeling is
toegekend (de al genoemde publieke-taak zbo’s (zie § 7.2).
Vaker wordt niet voldaan aan de derde vereiste: het betreffende zbo heft dan bijvoorbeeld een tarief voor zijn diensten, zonder dat deze heffing een directe grondslag heeft
in een publiekrechtelijke regeling (vooral keuringsinstellingen).
Niet alle rwt’s zijn zbo’s
Het gaat hier vooral om de rechtspersonen die, bekostigd uit publiek geld, wel een
wettelijke taak uitoefenen, maar niet met openbaar gezag zijn bekleed. In hoofdzaak
betreft dit (besturen van) scholen voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs (ongeveer 2150 in 2004).79 Andere voorbeelden zijn de publieke omroepen
(privaatrechtelijk; vallen niet onder de Kaderwetdefinitie en niet onder de Awbdefinitie) en Staatsbosbeheer (publiekrechtelijk; valt wel onder de Awb-definitie, maar
niet onder de Kaderwetdefinitie).
Figuur 11 brengt de verschillen tussen rwt’s en zbo’s in beeld.
Figuur 1: Onderscheid tussen rwt’s en zbo’s

Figuur 11 Onderscheid tussen rwt’s en zbo’s

Alleen ZBO
• rijksbijdragen

• geen rechtspersoon (bijvoorbeeld Kiesraad) en/of
• geen wettelijke taak (bijvoorbeeld Silicosestichting) en/of
• geen wettelijke heffing (bijvoorbeeld diverse
keuringsinstellingen)

RWT tevens ZBO

• premies

• rechtspersoon (publiekrechtelijk of
privaatrechtelijk met openbaar gezag)
• en wettelijke taak
• en wettelijke heffing
(bijvoorbeeld Sociale Zekerheid)

Alleen RWT

• tarieven

• privaatrechtelijke rechtspersoon
zonder openbaar gezag
(bijvoorbeeld Rijksmuseale instellingen)
• en wettelijke taak
• en wettelijke heffing

79
Scholen waarvan het
bevoegd gezag ligt bij lagere
overheden worden niet als
rwt aangemerkt, omdat ze
vallen onder de uitzondering in het zeventiende lid
van artikel 91 Cw.

Van de zbo’s was in 1998 ongeveer 70% eveneens rwt en - wanneer de onderwijsinstellingen buiten beschouwing worden gelaten - ongeveer 80% van de rwt’s ook zbo
(Algemene Rekenkamer, 2002d, p. 15-16). Deze verhoudingen lijken door de jaren
heen weinig veranderd (Algemene Rekenkamer, 2012b).
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7.4

Ministeriële verantwoordelijkheid
In de publicatie Kaders voor toezicht en verantwoording (2008c, p. 15) hanteert de
Algemene Rekenkamer als een van de algemene uitgangspunten voor de relatie
minister-instelling dat in ons staatsbestel - afgezien van de andere overheden uiteindelijk altijd een minister verantwoording af zal moeten kunnen leggen aan de
Staten-Generaal over de uitvoering van een publieke taak en over de recht- en
doelmatigheid van de daarmee gemoeide publieke middelen. Ook wanneer de
uitvoering in handen is van een organisatie buiten de rijksoverheid. Uiteraard wil dit
niet zeggen dat de minister deze organisaties zelf moet besturen, maar organisaties
dienen zich naar de minister wel te verantwoorden over de uitvoering van publieke
taken en de wijze waarop ze garanderen dat publieke gelden recht- en doelmatig
worden geïnd, beheerd en besteed. De minister moet zich over al deze zaken een
oordeel vormen en dat doet hij door het houden van toezicht. Indien nodig zal de
minister corrigerend moeten optreden.

7.5

Verantwoording en toezicht

7.5.1

Normen Algemene Rekenkamer
In Kaders voor toezicht en verantwoording (2008c) beschrijven we onze uitgangspunten
voor ons onderzoek naar instellingen op afstand van het Rijk met een wettelijke taak.
Het gaat daarbij zowel om rwt’s als om zelfstandige organisaties die wel zbo, maar
geen rwt zijn.
In de kern komen onze normen erop neer dat rwt’s en zbo’s zich moeten verantwoorden over hun publieke geld, de rechtmatigheid van de inning en besteding
daarvan, over de ordelijkheid en controleerbaarheid van hun bedrijfsvoering en over de
taakuitvoering. De minister moet zich over deze elementen via goed toezicht een
oordeel vormen en zich (kunnen) verantwoorden naar de Staten-Generaal. Daarvoor
zal hij regels moeten stellen aan de organisaties en zichzelf bevoegdheden moeten
voorbehouden, zoals de mogelijkheid controle- of verantwoordingsprotocollen te
geven.80
Regering en parlement delen deze normen. Zo noemde de regering als haar
uitgangspunt dat zowel rwt’s als zbo’s even zorgvuldig, volledig en transparant
verantwoording dienen af te leggen over hun omgaan met publieke middelen als
gebruikelijk is bij de Rijksbegroting (bzk, 2001b, p. 28). Ook stelde ze dat Tweede
Kamer en regering unaniem zijn dat over de inning, het beheer en de besteding van
publieke middelen publiek verantwoording dient te worden afgelegd, ongeacht welk
bestuursorgaan of welke rechtspersoon daarbij krachtens de wet een rol heeft te spelen
(bzk, 2001b, p. 30).

7.5.2

Wet- en regelgeving
Bovengenoemd uitgangspunt neemt overigens niet weg dat de regeling voor verantwoording over en toezicht op financiën en prestaties bij rwt’s en zbo’s verbrokkeld in
de geldende wet- en regelgeving is neergelegd, zoals onderstaande figuur laat zien.

80
Zie voor de uitwerking van
de normen Algemene
Rekenkamer (2008c) en
onze reeks over de rijksbrede rwt-onderzoeken.
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Figuur 12 Schema financieel toezicht: verantwoording over doel- en rechtmatigheid bij zbo’s en rwt’s
Verklaringen afkortingen:

Zbo’s en rwt’s

Kw = Kaderwet zbo’s
Cw = Comptabiliteitswet
Awb = Algemene wet bestuursrecht

Zbo’s en rwt’s die niet onder

Zbo’s en rwt’s die onder

de Kaderwet vallen

de Kaderwet vallen

Publiekrechtelijk

Privaatrechtelijk

Onderdeel

Geen onderdeel

Wel subsidie

Geen subsidie

Staat

Staat

(rijksbijdrage)

(rijksbijdrage)

Cw: Algemene eisen
begroting en
verantwoording
ministeries

Alleen

Ook andere

wettelijke taak

activiteiten

Awb Titel 4.2: verantwoording
over de besteding subsidie;
oordeel rechtmatigheid niet
standaard

Kw: Voeren gescheiden
boekhouding en
verantwoording
publieke taak (art. 38)

Cw art 44a: Verplichting om minister periodiek te informeren over te leveren en geleverde prestaties

Kw: eisen aan de begroting (art. 25 - 30)

Kw: Eisen aan jaarrekening, rechtmatigheidsoordeel en doelmatigheidsverslag accountant (art 35)
Bron: Algemene Rekenkamer (2012). Kaderwet zbo's; Reikwijdte en implementatie.
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De kaderwet geeft verder algemene regels voor informatievoorziening, sturing en
toezicht. In onderstaand kader wordt een overzicht gegeven.
Overzicht van artikelen in de kaderwet
H3. Informatievoorziening, sturing & toezicht
- Goedkeuring tarieven

artikel 17

- Jaarverslag

artikel 18

- Zorgplicht zbo

artikel 19

- Inlichtingen op verzoek minister

artikel 20

- Beleidsregels

artikel 21

- Vernietigen besluit

artikel 22

- Taakverwaarlozing

artikel 23

H4. Financieel toezicht
Afd. 1. Publiekrechtelijk, onderdeel Staat
- Toepassing afdeling 1.

artikel 24

- ontwerpbegroting zbo rechtspersoon Staat

artikel 25

- ontwerpbegroting zbo niet onderdeel Staat

artikel 26

- Eisen begroting (1)

artikel 27

- Eisen begroting (2)

artikel 28

- Goedkeuring begroting

artikel 29

- Verschillen werkelijke en begrote baten en lasten

artikel 30

Afd. 2. Publiekrechtelijk, eigen rechtspersoon
- Toepassing afdeling 2.

artikel 31

- Instemming minister

artikel 32

- Egalisatiereserve

artikel 33

- Goedkeuring jaarrekening

artikel 34

- Eisen jaarrekening

artikel 35

Afd. 3. Privaatrechtelijk
- Toepassing afdeling 3

artikel 36

- Privaatrechtelijk zbo met uitsluitend wettelijke taken

artikel 37

- Deeltijd-zbo’s (gescheiden boekhouding)

artikel 38

De subsidietitel regelt toekenning, bevoorschotting, vaststelling en afrekening van
subsidies. De bepalingen zijn toegesneden op veel voorkomende subsidievormen,
zoals instellingssubsidies en product- of projectsubsidies. Voor beide gevallen is
geregeld in de subsidietitel dat en hoe de gesubsidieerde instelling zich over de
besteding van de subsidie moet verantwoorden. De subsidietitel van de Awb dekt
echter niet alle verantwoordingaspecten voor subsidies af, die de Algemene
Rekenkamer als eis stelt. Zo hoeft niet altijd standaard een rechtmatigheidsverklaring
of -oordeel over de inning dan wel besteding van de subsidie te worden overlegd.
Alleen bij per boekjaar verstrekte subsidies en indien (wettelijk) bepaald hoeft de
subsidieontvanger een accountantsverklaring te overleggen over de getrouwheid, die
mede de rechtmatigheid afdekt (artikel 4:79 Awb). Project- dan wel programmasubsidies zullen hier veelal niet onder vallen. Dat moet aanvullend worden geregeld.
Verantwoording en toezicht bij rwt’s en zbo’s is dus heel verschillend geregeld. In zijn
algemeenheid kunnen we stellen dat de regeling voor de publiekrechtelijke zbo’s en
voor de privaatrechtelijke zbo’s die geen subsidie krijgen en alleen een wettelijke taak
uitoefenen, grosso modo overeenkomt met onze normen voor verantwoording en
toezicht bij rwt’s.
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Hoewel voor rwt’s de regeling van verantwoording en toezicht in de specifieke wet- en
regelgeving soms wat lacunes vertoont, is langs andere weg geregeld dat feitelijk aan
de normen van de Algemene Rekenkamer wordt voldaan. Zo stelt de minister van
Financiën in 2003 in een brief aan de departementen dat in ieder geval over het
boekjaar 2005 voor alle rwt’s accountantsverklaringen beschikbaar moeten zijn die
ook de rechtmatigheid van de inning en besteding van de publieke middelen door
rwt’s omvatten.81

7.5.3

Verantwoording in de praktijk
Verantwoording over rechtmatigheid
Bij de rwt’s en zbo’s is sinds midden jaren negentig van de vorige eeuw veel vooruitgang geboekt in de verantwoording over rechtmatigheid en de regeling daarvan. Over
het jaar 1997 ontbrak voor ruim één derde van alle rwt’s een verantwoording over de
rechtmatigheid. Na 2004 is dat gereduceerd tot ongeveer 1% (Algemene Rekenkamer,
2006c, p. 5-6 en 21-24). In 2009 constateerden we een verdere verbetering, vooral bij
de Ministeries van Justitie, ocw, VenW, lnv en vws. Deze verbetering was deels het
gevolg van het opheffen van rwt’s. Ook was er een aantal rechtmatigheidsverklaringen
bijgekomen, voor een deel bij nieuwe rwt’s. Over 2007 hadden in totaal vijftien rwt’s
nog geen rechtmatigheidsverklaring.
We konden overigens niet vaststellen welk bedrag daarbij niet verantwoord is. Een
aantal van deze vijftien rwt’s ontvangt namelijk middelen uit premies en tarieven. De
omvang van deze geldstroom is niet af te leiden uit departementale begrotingen of
jaarverslagen (Algemene Rekenkamer, 2009c, p. 20-21).
Bij de zelfstandige publieke organisaties komt zowel direct reporting als assertion based
reporting voor. Er is een sterke ontwikkeling naar het laatste, kennelijk geënt op het
voorbeeld bij het Rijk. Er is een grote verscheidenheid aan formuleringen over
rechtmatigheid in de verklaringen en mededelingen, waarbij niet altijd duidelijk is
welke wet- en regelgeving in de controle is betrokken (Algemene Rekenkamer, 2012b).
Ook de reikwijdte van het rechtmatigheidsbegrip verschilt sterk per zelfstandige
publieke organisatie. Bij de politieregio’s is de reikwijdte bijvoorbeeld dezelfde als bij
het Rijk en is derhalve niet-naleving van wet- en regelgeving alleen onrechtmatig voor
zover deze de uitkomst van de financiële transactie beïnvloedt. Sinds het controleprotocol 2009 hanteren ook de onderwijsorganisaties dit (financiële) rechtmatigheidsbegrip. Dit lijkt een trend te zijn. Voordien gold een ruimer begrip en werd niet naleven
van wet- en regelgeving als onrechtmatig gezien, ook wanneer dat niet leidde tot
andere financiële uitkomsten. Zoals eerder vermeld (§ 5.2) hanteren wij een ruimer
begrip.
Bij de zelfstandige publieke organisaties is in de controleprotocollen overwegend
gekozen voor een specifiek referentiekader, waarbij in de controleprotocollen de te
toetsen wet- en regelgeving limitatief is uitgeschreven. Vooral bij de assertion based
reporting is echter vaak onduidelijk of en welke verantwoordingsprotocollen zijn
gebruikt en of de minister deze ook aan de betreffende organisatie heeft gegeven.

81
Zie Algemene Rekenkamer
(2004b), p. 44-45 en
Financiën (2004a), p. 3.

Verantwoording over opdrachten
Bij opdrachten op basis van contracten voor de uitvoering van publieke taken door derdenorganisaties moet de opdrachtgever in principe de geleverde prestaties goedkeuren en
bezien of deze conform het contract waren (rechtmatig). Idealiter zou dit via de
bestuursmededeling meegenomen moeten worden in de accountantscontrole en
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- verklaring bij het departementale jaarverslag. Naleving van contracten zit echter niet
in de (enge) definitie van rechtmatigheid bij het Rijk die nu ook veel rwt’s en zbo’s
hanteren. Ze maakt wel deel uit van de rechtmatigheidsdefinitie van de Algemene
Rekenkamer.
Verantwoording over doelmatigheid
Volgens de Kaderwet zbo’s (artikel 35, vierde lid) moet de accountant van de zbo bij
zijn controleverklaring tevens een verslag voegen van zijn bevindingen over de vraag of
het beheer en de organisatie van een zelfstandig bestuursorgaan voldoen aan eisen van
doelmatigheid.
Eind 2011 stonden nadere invulling en naleving van deze bepaling nog in de beginfase
(Algemene Rekenkamer, 2012b).

7.5.4

Toezicht door de minister
In onze Terugblik 2009 op het vijfde rwt-rapport (Algemene Rekenkamer, 2009c,
p. 17-23) constateerden we dat vrijwel alle departementen een toezichtsvisie hebben en
dat het aantal rwt’s met een toezichtsarrangement ten opzichte van het vijfde rwtrapport licht was toegenomen. Ook was het reviewbeleid licht verbeterd, evenals het
toezicht op de bedrijfsvoering bij rwt’s.
Voor de zbo’s die geen rwt zijn, zoals de keuringsinstellingen, is er geen overall beeld.

7.6

Bevoegdheden Algemene Rekenkamer
De cw 2001 beschrijft de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Conform deze
wet hebben we alleen bevoegdheden bij de zelfstandige organisaties die een wettelijke
taak uitoefenen wanneer ze (ook) rwt zijn. De cw bepaalt dat de Algemene
Rekenkamer bevoegdheden heeft bij rechtspersonen voor zover die een bij of
krachtens de wet geregelde taak uitoefenen. Dat betekent dat de controle van de
Algemene Rekenkamer is gericht op de uitoefening van de publieke taak. Maar indien
voor het onderzoek daarvan noodzakelijk mogen we kennis nemen van gegevens uit de
administratie die op die niet-publieke taken betrekking hebben.
Ons onderzoek bestaat uit drie fasen: kennisnemen van jaarrekeningen en dergelijke
op het ministerie (artikel 91, lid 2), het inwinnen van nadere inlichtingen en het
eventueel opvragen van bescheiden (lid 3) en onderzoek ter plaatse (lid 4). Overigens
maken we zelf uit of we overgaan van de ene naar de andere fase. Voor de bevoegdheden bij Europese subsidies (artikel 92 CW) geldt hetzelfde.
We mogen ook onderzoek doen bij een derde die de administratie in opdracht van de
rwt voert (artikel 91, lid 2). Op grond van artikel 91, lid 7 kunnen we onze bevoegdheden bij de rwt uitoefenen zolang als en over de jaren dat de Staat daarbij belang heeft
dan wel het algemeen belang dit vordert.
In het zesde lid van artikel 91 is geregeld dat de Algemene Rekenkamer controledossiers van openbare accountants kan inzien en daaruit kopieën kan maken. De
accountant kan zich niet beroepen op geheimhouding (artikel 43a cw).
Zoals eerder vermeld zijn diverse organisaties uitgezonderd van controle door de
Algemene Rekenkamer: provincies, gemeenten, niet bij wet ingestelde lichamen
bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waterschappen, openbare
lichamen voor beroep en bedrijf en Kamers van Koophandel. Het gaat om rechtspersonen met ruime autonomie en waarvoor regering en parlement geen directe
verantwoordelijkheid dragen. Ze mogen binnen het door de Grondwet en de wet
gestelde kader grotendeels zelf de inhoud van hun taak vaststellen, de prioriteiten
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bepalen en de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering, met inbegrip van
de financiering dragen. Het democratisch functioneren van deze rechtspersonen stond
voorop bij de regeling van hun structuur, waarbij de samenstelling en de bevoegdheden van de hoogste gezagsorganen en de voorschriften voor de openbaarheid een
centrale plaats innemen.
De cw 2001 is niet de enige wet waarin taken en bevoegdheden voor de Algemene
Rekenkamer bij organisaties buiten het Rijk worden geregeld; er zijn ook specifieke
wetten waarin dat gebeurt.82
Overigens kunnen in specifieke wetten ook organisaties die voldoen aan de definitie
van rwt (geheel of gedeeltelijk) uitgezonderd worden van de controlebevoegdheden
van de Algemene Rekenkamer. Dat is bijvoorbeeld het geval met de zorgverzekeraars
in de Zorgverzekeringswet (artikel 121).

82
Deze wetten zijn:
• Wet pensioenfonds
Koninklijk Conservatorium,
Stb. 1955, 131; artikel 6.
• Wet op de kansspelen,
Stb. 1964, 483, Stb. 1992, 282
en Stb. 1995, 300 en 595;
artikel 12 (staatsloterij) en
artikel 27l (speelcasino’s).
• Stichting Duits-Nederlandse Windtunnel/Stiftung
Deutsch-Niederländischer
Windkanal, opgericht 30
juni 1976 door de Deutsche
Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V. en de Stichting
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Artikel 11
van de Statuten geven het
Bundesrechnungshof en de
Algemene Rekenkamer
controlerechten.
• Rijkswet van 24 juni 1981,
houdende goedkeuring van
het op 9 september 1980 te
Brussel tot stand gekomen
Verdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden
en het Koninkrijk België
inzake de Nederlandse Taalunie; 127 artikel 24 Regeling
financieel beheer van de
Nederlandse Taalunie (niet
gepubliceerd).
• Wet op de architectentitel, Stb. 1987, 347; artikel 8
(Stichting Bureau architectenregister).

7.7

Publicaties Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer heeft al snel na het toekennen van de bevoegdheden op
grond van artikel 91 (indertijd art 59) Comptabiliteitswet in 1989 onderzoek gedaan bij
afzonderlijke rwt’s en in mindere mate bij instellingen met een financiële binding met
het Rijk. Bij de laatsten was al snel sterk sprake van supervisie; bij de rwt’s is dit de
laatste jaren ook in hoge mate het geval.
Voor de rwt’s hebben we na invoering van controlebevoegdheden in 1989 een groot
aantal onderzoeken verricht naar afzonderlijke rwt’s. Dit betrof vrij veel onderzoek dat
weliswaar een supervisiekarakter had, maar beperkt was tot toezichtsectoren, zoals de
toenmalige Sociale Verzekeringsraad (Algemene Rekenkamer, 1992a) en de
Ziekenfondsraad (Algemene Rekenkamer, 1993b).
Daarna is ook in dit onderzoek een sterk accent op bredere supervisie komen te liggen.
In 1995 publiceerden we een rijksbreed onderzoek naar zbo’s en ministeriële
verantwoordelijkheid en in 1998 een onderzoek naar het toezicht op de uitvoering van
publieke taken door organisaties op afstand van het rijk, in het bijzonder rwt’s.
In ons Verslag 1996 hebben we aangekondigd dat we systematisch onderzoek zouden
doen naar de controle- en verantwoordingssituatie bij rwt’s. Het onderzoeksprogramma liep tot en met 2006. De publicatie Bestuur op afstand in beeld. Tien jaar
onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar instellingen op afstand van het Rijk (2008) geeft
hiervan een overzicht.
Na onze rwt-rapporten deel 1 tot en met 5 en de bijbehorende achtergrondstudies,
gepubliceerd tussen 1998 en 2009, zijn in een reeks rwt-verkenningen onderwerpen
belicht rondom verantwoording en toezicht bij rwt’s en bij andere instellingen op
afstand van het Rijk.
Hieronder volgt een overzicht van de rijksbrede zbo- en rwt-onderzoeken,
handreikingen, achtergrondstudies en verkenningen die tot 2011 zijn uitgevoerd.

• Wet overheidspersoneel
onder de werknemersverzekeringen, Stb. 1997,
768, artikel 81. Het betreft

Algemene Rekenkamer (1995). Zelfstandige bestuursorganen en ministeriële verantwoordelijkheid. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 24130, nr. 3. Den Haag: Sdu.

de organisaties die een of
meer uitkeringsregelingen
over ziekte, ontslag of
werkloosheid van
(gewezen) overheidswerknemers uitvoeren.

Algemene Rekenkamer (1998). Toezicht op uitvoering publieke taken. Tweede Kamer,
vergaderjaar 1997-1998, 25956, nrs 1-2. Den Haag: Sdu.
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Algemene Rekenkamer (2000). Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een
wettelijke taak. Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26982, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2000). Handreiking voor verslaggeving van rechtspersonen met een
wettelijke taak. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2001). Handreiking toezicht op rechtspersonen met een wettelijke taak.
Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2001). Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke
taak, deel 2. Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 656, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2002). Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een
wettelijke taak, deel 3. Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28655, nrs. 1-2. Den
Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2002). Systemen van checks and balances bij rechtspersonen met een
wettelijke taak. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2004). Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een
wettelijke taak, deel 4. Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29450, nrs. 1-2. Den
Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2004). Verbreding van de publieke verantwoording. Ontwikkelingen
in maatschappelijke verslaglegging, kwaliteitszorg en governance. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2006). Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een
wettelijke taak, deel 5. Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30850, nrs. 1-2.
Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2006). Goed bestuur tussen publiek en privaat. Ontwikkelingen in
bestuur, beleid en regelgeving. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2008). Bestuur op afstand in beeld. Tien jaar onderzoek van de
Algemene Rekenkamer naar instellingen op afstand van het Rijk. Den Haag: Algemene
Rekenkamer.
Algemene Rekenkamer (2008). Kaders voor toezicht en verantwoording. Uitgangspunten,
redeneerlijnen en handreikingen van de Algemene Rekenkamer. Den Haag, Algemene
Rekenkamer.
Algemene Rekenkamer (2009). Verslagen van raden van toezicht vergeleken. Goede voorbeelden
en tips voor een beter verslag. RWT-verkenningen deel 1. Den Haag: Algemene Rekenkamer.
Algemene Rekenkamer (2009). Weloverwogen toezicht. Analyse van departementale
toezichtsvisies. rwt-verkenningen deel 2. Den Haag: Algemene Rekenkamer.
Algemene Rekenkamer (2009). Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een
wettelijke taak, deel 5; Terugblik 2009. Tweede Kamer vergaderjaar 2009-2010, 30 850,
nrs. 31-32. Den Haag: Sdu.
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Algemene Rekenkamer (2011). Gebruik van horizontale verantwoordingsinformatie. rwtverkenningen deel 3. Den Haag: Algemene Rekenkamer.
Algemene Rekenkamer (2012). Kaderwet zbo’s. Reikwijdte en implementatie. Den Haag:
Algemene Rekenkamer.
Algemene Rekenkamer (2012). Publieke organisaties en private activiteiten. Den Haag:
Algemene Rekenkamer.
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8 Overige zelfstandige organisaties met een
wettelijke taak
8.1

Typering
Er zijn ook zelfstandige organisaties die wel een wettelijke taak uitoefenen die geen
rwt dan wel zbo zijn.
Ten eerste zijn dat organen die niet met openbaar gezag zijn bekleed, zoals
woningcorporaties en zorginstellingen.
Dan zijn er nog organisaties die wel een wettelijke taak uitoefenen en ook zbo zijn,
maar geen rwt omdat ze niet uit (de opbrengst van) een wettelijke heffing worden
gefinancierd. Het gaat dan veelal om keuringsinstellingen. Vaak is daarvoor (de
verplichting tot betaling van) het tarief niet in de wettelijke regeling vastgelegd of
hoeft de minister dit niet vast te stellen of goed te keuren.
Als derde is er ook nog een aantal organisaties die geen rwt zijn, omdat ze geen
rechtspersoonlijkheid hebben, terwijl ze wel een wettelijke taak uitoefenen.
Voorbeelden zijn de raad van bestuur van de NMa en de Kiesraad. Deze zijn
publiekrechtelijk onderdeel van de rechtspersoon Staat.
Ten slotte zijn er ook privaatrechtelijke organisaties die geen rechtspersoon zijn. Dit
betreft de zogenoemde personenvennootschappen: vennootschappen onder firma
(vof ’s), commanditaire vennootschappen (cv’s) en (stille en openbare) maatschappen.
Overigens zijn er weinig privaatrechtelijke organisaties zonder rechtspersoonlijkheid
die toch een wettelijke taak uitoefenen. Maar een voorbeeld zijn garagebedrijven in de
vorm van een vof die APK-keuringen verrichten.

8.2

Ministeriële verantwoordelijkheid
Ook bij deze overige zelfstandige organisaties geldt, zodra ze een publieke taak
uitoefenen, ministeriële verantwoordelijkheid. Het gaat ook hier weer om zowel de
algemene als de specifieke verantwoordelijkheid van de minister.

8.3

Verantwoording en toezicht
Algemeen gesproken is verantwoording en toezicht bij de organisaties met een
wettelijke taak geregeld in de betreffende specifieke wetten. Bijvoorbeeld in de
Woningwet voor de woningcorporaties en voor zorginstellingen in de Kwaliteitswet
Zorginstellingen. Bij de keurings- en certificeringsinstellingen oefenen de Raad voor
de Accreditatie en de betrokken ministeries toezicht uit.

8.4

Bevoegdheden Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer heeft bij deze instellingen geen bevoegdheden. Dat wil
overigens niet zeggen dat we geen onderzoeken hebben gedaan bij deze organisaties.
Organisaties is daarbij gevraagd vrijwillig mee te werken. Bij invoering van het nieuwe
personenvennootschapsrecht zullen de nieuwe openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (ovr) en de commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid
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(cvr), wanneer ze een wettelijke taak uitoefenen en daartoe worden gefinancierd uit
een wettelijke heffing, ook onder onze bevoegdheden gaan vallen. We krijgen ook
bevoegdheden bij woningcorporaties. Een wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer
(eind 2012).

8.5

Publicaties Algemene Rekenkamer
Algemene Rekenkamer (1996). Balansverkorting Volkshuisvesting: uitvoering bruteringsoperatie. Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 725, nr. 2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (1996). Toezicht op woningcorporaties. Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 871, nr. 2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2006). Afstemming in de zorg. Aanpak chronische aandoeningen: twee
voorbeelden uit de curatieve zorg. Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30 842, nrs. 1-2.
Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2009). Implementatie Kwaliteitswet zorginstellingen. Tweede
Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2011). Uitgavenbeheersing in de zorg. Tweede Kamer, vergaderjaar
2011-2012, 33 060, nr. 2. Den Haag: Sdu.
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9 Publiek-private mengvormen
De laatste decennia is er een verschuiving zichtbaar van uitvoering van publieke,
wettelijke taken door het Rijk zelf naar uitvoering door zelfstandige organisaties: van
publiek naar privaat. Een publiek-private uitvoering brengt per definitie spanningen
met zich mee. De zelfstandigheid van de organisatie impliceert vrijheid bij de
taakuitvoering, terwijl uitvoering van een publieke taak gebonden is aan principes van
goed bestuur, zoals rechtmatigheid en doelmatigheid alsmede publieke verantwoording door en verantwoordelijkheid bij publieke functionarissen. Verzelfstandiging en
privatisering van publieke taakuitvoering zijn te beschouwen als transities tussen
verschillende systemen van (onder meer) wetgeving, ministeriële verantwoordelijkheid, sturing, toezicht en verantwoording. Die transities leiden tot fricties die de
bijzondere aandacht van het openbaar bestuur vereisen. In hoofdstuk 15 gaan we daar
nader op in.
Dit hoofdstuk83 richt zich op de vraag welke kansen en risico’s publiek-private mengvormen in zijn algemeenheid vanuit oogpunt van goed openbaar bestuur met zich
meebrengen voor een goede uitoefening van de publieke taak en hoe die, gezien die
kansen en risico’s, geborgd kan worden. Daarbij gebruiken we het concept van het
‘publiek-privaat profiel’.84

9.1

Van publiek naar privaat

9.1.1

Ontwikkelingen
Zelfstandige organisaties bestaan al lang. Zo dateert het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (cbr) uit 1927. Vooral in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is er
een grote toename. Een voorbeeld is de oprichting van de uitvoeringsinstellingen voor
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) in 1967.
In de jaren negentig neemt het aantal verder toe door de golf van verzelfstandiging van
departementsonderdelen en privatiseringen in gang gezet door de kabinetten onder
Lubbers en Kok. Dit was mede een gevolg van het op een andere manier aankijken
tegen de overheid. Twee processen zijn bij verzelfstandiging en privatisering te
onderscheiden, beide in een ontwikkeling van publiek naar privaat (zie figuur 13).
Figuur 13 Twee processen van verzelfstandiging en privatisering
Publiek

Privaat

staatsbedrijf

100%
deelneming

verkoop
aandelen

rijksdienst
agentschap

rwt
zbo

privatiseren
zaak

83
Kortere versies van dit
hoofdstuk zijn opgenomen
in Algemene Rekenkamer
(2006b), p. 45-58 en

ministerie

Algemene Rekenkamer
(2008c), p. 13-15.
84
Een mede op dit concept
gebaseerd uitgebreider
analysekader wordt gegeven
in Karré (2011).

De bovenste lijn geeft een proces weer van uitvoering van publieke taken door een
staatsbedrijf, via 100% staatsdeelneming in het op afstand gezette bedrijf naar verkoop
van de deelneming aan de markt. Een voorbeeld daarvan is kpn. De onderste lijn toont
een proces van taakuitvoering door een ministerie, via interne verzelfstandiging (in de
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vorm van rijksdienst of agentschap) en externe verzelfstandiging (in de vorm van rwt
of zbo) naar volledige privatisering van de taak. Voorbeelden van grote uitvoerende
organisaties die in de jaren negentig buiten het departement zijn geplaatst zijn de
Luchtverkeersleiding Nederland in 1993, de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in 1994
(inmiddels via het Centrum Werk en Inkomen opgegaan in het Uitvoeringsinstituut
Werknemers Verzekering (uwv)), het Kadaster in 1994, de Rijksdienst wegverkeer
(rdw) in 1996 en Staatsbosbeheer in 1998. Figuur 14 geeft een beeld van de beleidsdoelen en een indicatie van de betrokken aantallen personeel en de opbrengsten van
verkoop van aandelen.
Figuur 14 Beleidsdoelen en betrokken personeel en opbrengst van aandelen verkoop
Indicatie betrokken personeel
en opbrengst aandelen
Totalen 1988 - 2006
105.000 personeel

A 20,6 mld opbrengst

algemeen
doelen beleid:
• versterking

staatsbedrijf

100%
deelneming

verkoop
aandelen

rijksdienst
agentschap

rwt
zbo

privatiseren
zaak

marktsector
• verhoging
efficiency
• budgettaire
besparingen

17.000 personeel

De werkelijkheid is uiteraard complexer. In de praktijk doen zich bijvoorbeeld
combinaties van beide lijnen voor: opsplitsingen van onderdelen en taken waarbij een
deel naar bijvoorbeeld een rwt en een deel naar een staatsdeelneming gaat.
Voorbeelden zijn de spoorwegen en energie. Vaak gaat de privatisering of verzelfstandiging in meer stappen. Zo ging de verkoop van kpn-aandelen in vijf tranches
(van 1994-2006).
Meer recent is ook sprake van een omgekeerde trend. Voorbeelden zijn abn Amro/
Fortis met nieuwe deelneming van het Rijk of de sociale zekerheid die van privaat naar
rwt (uwv) is gegaan. In hoofdstuk 14 gaan we nader in op ons onderzoek naar verzelfstandiging en privatisering.

85
Clusters zbo’s zijn groepen
van zbo’s die eenzelfde taak
uitvoeren, zoals de politieregio’s en universiteiten.

Zbo’s
Algemene Rekenkamer (2008a) toont beweging in het veld. Volgens dit rapport had de
rijksoverheid in 1993 607 zbo’s volgens de definitie in de Awb: 110 enkelvoudige en 33
clusters85 met in totaal 497 zbo’s. In 2003 telde het zbo-veld van de centrale overheid
in totaal 630 zbo’s: 137 enkelvoudige en 36 clusters met in totaal 493 zbo’s. Dat waren
er dus 23 (3,8%) meer dan in 1993. In ons zbo-rapport uit 1995 (p. 13) schatten we de
inkomsten en uitgaven van de daarin getelde 545 zbo’s voor 1992 op elk circa € 73
miljard (f. 160 miljard).
In totale aantallen is het zbo-veld dus redelijk stabiel, maar bij nadere beschouwing
blijkt het zeer beweeglijk. Tussen 1993 en 2003 was er een afname van het aantal zbo’s
met 203, een derde van het totale aantal in 1993. In hetzelfde tijdvak kwamen er 226
zbo’s bij, ruim een derde van het totale aantal in 1993 (zie de figuren 15 en 16).
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Figuur
2: De
afname
tussen1993
1993
2003
Figuur
15 De
afnamevan
van zbo’s
zbo’s tussen
enen
2003
(203)
eerder ten onrechte als zbo aangemerkt (5 zbo’s)

onbekende oorzaak (17 zbo’s)
verlies van zbo-status (12 zbo’s)

taken opgeheven (7 zbo’s)

8%

6%

2%

8%
92%

45%
fusies tussen zbo’s (77 zbo’s)

taken naar andere organisatie (81 zbo’s) of
naar het verantwoordelijke ministerie (4 zbo’s)

38%

opheffen van de organisatie (92 zbo’s)

Bron: Algemene Rekenkamer (2008). Bestuur op afstand in beeld.
Figuur 16 De toename
3 van zbo’s tussen 1993-2003 (226)

1993

toename niet verklaard (29 zbo’s)

nieuwe taken uit voeren (86 zbo’s)

13%

%

particuliere zorgverzekeraars die eerder ten

18%

onrechte niet als zbo’s zijn aangemerkt (40 zbo’s)

%

69%

bestaande taken uit voeren (71 zbo’s)

nieuw ingestelde zbo’s) (157 zbo’s)

Bron: Algemene Rekenkamer (2008). Bestuur op afstand in beeld.

Rwt’s
Ook de omvang van het rwt-terrein is niet constant. In 1997 hadden ongeveer 3850
rwt’s bij benadering in totaal € 100,5 miljard aan publieke inkomsten. Daarvan was |
€ 69 miljard afkomstig uit premies en tarieven (Algemene Rekenkamer, 2000a, p. 17
en 43). In 2004 gaven nog ongeveer 1900 rwt’s jaarlijks samen ongeveer € 117,5 miljard
uit. Daarvan was € 70,9 miljard afkomstig uit premies en tarieven (Algemene
Rekenkamer, 2006d, p. 5). In 2010 ging het in totaal om circa € 132 miljard waarvan
€ 85,5 miljard aan premies en tarieven. Figuur 17 geeft een beeld van de bedragen in
relatie tot de uitgaven van het Rijk in 2004.

Figuur 4: Publiek geld naar rwt’s
Figuur 17 Publiek geld naar rwt’s
Uitgaven Rijk 2004:

€ 132,5 miljard
rijksbijdragen aan rwt’s
rwt’s 2004:

€ 117,5 miljard

€ 46,6
€ 85,9
overige uitgaven Rijk

€ 46,6
€ 70,9
€ 70,9
premies en tarieven

Bron: Algemene Rekenkamer (2008). Bestuur op afstand in beeld.
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We hebben ook een analyse gemaakt van de bewegingen in de aantallen rwt’s tussen
1997 en 2003. Dat aantal nam af van 3831 in 1997 tot 2562 in 2003.86 Deze afname
kwam grotendeels voor rekening van de rwt’s in het onderwijs: in 1997 waren er 3428
onderwijs-rwt’s, in 2003 nog 2159, een teruggang van 1169 (34,1%). Hoofdoorzaak is
de grootschalige fusiegolf in vooral het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.
Bij de overige rwt’s was de afname minder sterk, namelijk ongeveer een kwart: van 405
in 1997 tot 303 in 2003. Dat is het saldo van een afname van 167 rwt’s (41,2%) en een
toename van 65 (16%) ten opzichte van 1997 (zie figuur 18 en 19). Anders dan bij de
onderwijs-rwt’s zijn zowel afname als toename van de overige rwt’s niet duidelijk naar
één hoofdoorzaak te herleiden. Definitiekwesties - wat is precies een rwt - zijn een
belangrijke oorzaak voor de toe- of afname van de overige rwt’s.

2003

1

3

Figuur 18 Afname van niet-onderwijs-rwt’s tussen 1993 en 2003 (167)
onverklaard (4 rwt’s)
taken naar andere organistatie (11 rwt’s)

7% 2%
verloor rwt-status (102 rwt’s)

61%
gevolg van fusies (50 rwt’s)

30%

86

Bron: Algemene Rekenkamer (2008). Bestuur op afstand in beeld.

Zie voor een overzicht van
rwt’s het register dat te
vinden is op de website van
de Algemene Rekenkamer.

Figuur 19 Toename
van niet-onderwijs-rwt’s tussen 1993 en 2003 (65)
6
2
3

87
Algemene Rekenkamer

nieuw taak (6 rwt’s)

eerder over het hoofd gezien (25 rwt’s)

(1993a), p.2. De Algemene

38%

Rekenkamer baseert zich op

3

%

de formulering van de
minister van financiën uit

%

1991. De Algemene Reken-

62%

kamer publiceerde ver-

%

bestaande taak (3 rwt’s)

ontstaan uit fusies (31 rwt’s)

schillende onderzoeken
nieuw ingesteld (40 rwt’s)

naar verzelfstandigde en
geprivatiseerde overheidsorganisaties (zie ook
hoofdstuk 14).In 1998
verscheen het rapport

Bron: Algemene Rekenkamer (2008). Bestuur op afstand in beeld.

Financiële aspecten van
verzelfstandiging, dat een
aantal onderzoeken
beschreef naar verzelfstandigingsprocessen van voormalige onderdelen van de
rijksoverheid. Daarnaast

9.1.2

Grote verscheidenheid
Zoals gezegd worden veel publieke taken momenteel uitgevoerd door instellingen op
afstand van het Rijk. Daarbij kan sprake zijn van externe verzelfstandiging of van
privatisering.87

verscheen in 2005 het
rapport Garanties, deelnemingen en leningen, waarin
kort de afwegingscriteria
aan de orde komen voor de
keuze van het soort verzelfstandiging.

Vormen van externe verzelfstandiging zijn overheidsstichtingen, zbo’s en rwt’s.
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Voorbeelden van privatiseringen zijn de fusie van de Rijkspostspaarbank en de
Postcheque- en Girodienst tot de Postbank in 1986, die daarna volledig geprivatiseerd
is en opgegaan in de ing, en het op de markt zetten van energie-, telecom-, keuringsen re-integratiebedrijven. Soms is bij privatisering de taak geheel wettelijk geregeld
gebleven, soms deels en soms worden alleen nog specifieke wettelijke voorwaarden
gesteld.
Opmerkelijk is dat er ondanks de getalsmatige veranderingen bij zbo’s en rwt’s niet
veel publieke taken verdwijnen. De taken wisselen geregeld van ‘eigenaar’, maar het
heeft er alle schijn van dat de veranderingen plaatsvinden in de organisatievorm en niet
in de taken.
De toename van het aantal overheidsstichtingen (zie hoofdstuk 14) kent eenzelfde
beeld als het oprichtingstempo van zbo’s.
Uitkomst van al deze bewegingen is een grote verscheidenheid aan publiek-private
samenwerkingsverbanden en organisatievormen. Die verscheidenheid is niet zozeer de
resultante van een bewust gestuurde ontwikkeling, maar veeleer van maatschappelijke
ontwikkelingen en van het ambtelijk en politiek krachtenveld.88

9.2

Dimensies van publiek–privaat
Naarmate de overheid zich meer of minder met een organisatie bemoeit, is deze
respectievelijk meer publiek of meer privaat. Zoals in diverse publicaties gesteld89 zijn
de termen publiek en privaat niet eenduidig. Ze kunnen op verschillende kenmerken
van organisaties betrekking hebben, zoals rechtsvorm, eigendom, financiering en
taken/activiteiten. Publiek-privaat heeft dus verschillende dimensies. Eenzelfde
zelfstandige organisatie met een publieke taak kan verschillend scoren op de verschillende dimensies: op de ene meer publiek en tegelijk op een andere meer privaat.

9.2.1

Te onderscheiden dimensies
wrr, scp en Algemene Rekenkamer hebben elk dimensies van publiek–privaat
onderscheiden. Deze overlappen elkaar grotendeels (zie bijlage 1 voor een overzicht).
Om kansen en risico’s voor een goede uitvoering van de publieke taak te beschrijven
maken we hier een clustering. Deze is vooral geënt op de voorstudie van de wrr (1999,
p. 139-141), met toevoegingen uit scp (2002, p. 10-11) en Algemene Rekenkamer
(2005c. p. 16). Zo komen we tot de volgende dimensies:

88
Zie hierover ook WRR
(1999), p. 46-47; WRR
(2004), p.77; en SER (2005),
p. 31-35. Zie voor een
aardige weergave van de
ontwikkelingen in
Nederland in de afgelopen
25 jaar: Hupe (2005).
89
Zoals Hupe (2005), p. 9; SCP
(2002), p. 10-11; SER (2005),
p. 31-42; WRR (1999), 46-47;
Algemene Rekenkamer
(2005c), p. 16.

1. Allocatieconcurrentie
In hoeverre is bij de publieke voorziening sprake van marktwerking en concurrentie?
Onderscheiden kunnen worden concurrentie om de markt, concurrentie op de markt
en maatstafconcurrentie.
2.
Structuur en cultuur van de organisatie
Bij structuur gaat het om de juridische entiteit: is de organisatie een publiekrechtelijke
of een privaatrechtelijke rechtspersoon? Bij cultuur gaat het om waardenoriëntatie en
gedrag: is de organisatie vooral gericht op de publieke taak of op andere waarden?
3.
Relatie tussen de overheid en de organisatie
Van belang zijn hier aard van de rechtsverhouding (publiekrechtelijk of privaatrechtelijk) en de reikwijdte van de gezagsrelatie tussen de overheid en de organisatie:
heeft de organisatie veel of weinig vrijheid bij de taakuitvoering dan wel de bedrijfsvoering?
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4. Producten en diensten van de organisatie
Voert ze alleen een wettelijke taak uit of verricht ze ook, al dan niet in hoofdzaak,
private activiteiten?
5. Financiering van de organisatie
In hoeverre bekostigt de organisatie de publieke taak uit publiek dan wel privaat geld?
Figuur 20 geeft de dimensies weer.
Figuur 20 Publiek-private dimensies

9.2.2

Publiek-privaat profiel
Organisaties die publieke taken uitvoeren, kunnen op verschillende dimensies meer of
minder publiek zijn. De totaalscores leveren voor elke organisatie een specifiek
publiek-privaat profiel op.
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Figuur 21 Publiek-privaat profiel

9.2.3

Verscheidenheid
In principe zijn bij publiek-private organisaties alle mogelijke combinaties van scores
op de verschillende dimensies denkbaar, al bestaat tussen de scores op sommige
dimensies vaak wel een samenhang. Zo zijn marktpartijen (allocatie) doorgaans
privaatrechtelijke rechtspersonen (rechtsvorm). Verschillende organisaties kunnen zo
verschillende publiek-private profielen hebben.
Door de jaren is er een lappendeken ontstaan van organisaties met vele verschillende
publiek-private profielen. Die variëteit aan profielen is mede het gevolg van beleidsmatige en historische ontwikkelingen op elke dimensie.
Zo heeft bij de dimensie ‘structuur/cultuur’ de toenemende aandacht voor bedrijfs-matig
werken (‘new public management’) elementen van een bedrijfscultuur en -organisatie
de publieke sector binnengebracht.
Bij de dimensie ‘allocatie/concurrentie’ heeft het jarenlange marktwerkings- en
dereguleringsbeleid gezorgd voor een verschuiving van publiek naar privaat.
Bij de dimensie ‘producten en diensten’ heeft een toenemende hybridisering in diverse
sectoren (zoals de omroepen, het onderwijs en de kennis- en innovatiesector), waarbij
organisaties naast wettelijke taken ook marktactiviteiten zijn gaan ontplooien,
gezorgd voor verschuivingen in de richting van meer privaat. Overigens spelen op deze
dimensie ook tegenkrachten, vooral vanuit Europese wet- en regelgeving die weer
meer in de richting van een keuze voor markt óf overheid gaan.
Op verschillende dimensies zijn bij ernstige risico’s voor het publieke belang, reparatiewerkzaamheden uitgevoerd (zie bijvoorbeeld de regelgeving over topinkomens of over
schatkistbankieren).
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Niet elke organisatie heeft in gelijke mate te maken met alle ontwikkelingen. Dat heeft
de variëteit verder bevorderd. De variëteit in profielen illustreren we in figuur 14 met
twee fictieve organisaties.
Figuur 6 Twee Publiek-Private Profielen

Figuur 22 Twee publiek-private profielen
Publiek-Privaat Profiel
Publiek

Privaat

1. Allocatie / concurrentie
Op de markt
Om de markt
Maatstafconcurrentie

niet

wel

niet

wel

niet

wel

2. Structuur en cultuur
publiekrechtelijk

Structuur: rechtsvorm

publiek gericht

Cultuur

privaatrechtelijk

privaat gericht

3. Relatie overheid – organisatie
publiekrechtelijk

Rechtsverhouding
Vrijheid bij taakuitvoering
Vrijheid bij bedrijfsvoering

weinig

veel

weinig

veel

alleen publieke taak

4. Producten en diensten

publiek geld

5. Financiering

privaatrechtelijk

vnl. private activiteiten

privaat geld

Voorbeeld 1 Publiek – privaat profiel
Voorbeeld 2 Publiek – privaat profiel

Organisatie 1 is een dienstverlenende rwt en zbo die niet concurreert op of om de markt,
maar die wel met maatstafconcurrentie te maken heeft. De organisatie voert publieke
taken uit die zijn vastgelegd in de wet, met daarnaast enkele private activiteiten die
worden geregeld in een overeenkomst met een derde partij. De organisatie heeft enige
vrijheid bij de taakuitvoering en veel vrijheid in de bedrijfsvoering. De inkomsten van
de organisatie zijn grotendeels publiek en gedeeltelijk privaat.
Organisatie 2 is een organisatie in de gezondheidszorg, die van oudsher publieke taken
uitvoert. De organisatie bevindt zich in toenemende mate in een concurrerende
omgeving. De financiering van de dienstverlening is grotendeels privaat. Het
toezichtsarrangement waar deze organisatie mee te maken heeft, is complexer dan in
de eerste organisatie. Zo heeft ze onder andere te maken met een markttoezichthouder,
die concurrentie- en mededingingsregels in de gaten houdt, met een toezichthouder
die toeziet op de financiële situatie van de organisatie en met een toezichthouder die
toeziet op uitvoering van de publieke taken.

9.2.4

Veranderlijkheid
Niet alleen komt bij de publiek-private organisaties een grote verscheidenheid aan
publiek-private profielen voor, ze kunnen in de loop der tijd ook nog eens veranderen.
Zo geeft de wrr een aantal voorbeelden van hoe met de verschillende dimensies bij
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privatiseringsoperaties is omgegaan.
In een aantal gevallen is de privatisering van een overheidsdienst langs alle dimensies
parallel verlopen. Bij de overgang van ptt naar kpn zijn eerst de gezagsverhoudingen
geprivatiseerd (de minister van Verkeer en Waterstaat heeft geen directe aanwijzingsbevoegdheden meer), vervolgens de eigendomsverhoudingen (de twee beursgangen)
en het rechtsregime (werknemers van de ptt hielden op ambtenaar te zijn), daarna de
mededingingsstructuur (liberalisering telefonie en nu ook post) en ten slotte ook de
financieringsstructuur (commerciële tarieven en contracten). Bij veel andere operaties
heeft men maar één of enkele dimensies geprivatiseerd, bijvoorbeeld het Loodswezen
(wel gezag en financiering, maar niet mededinging) en Informatie Beheer Groep (ibg;
gezag, bedrijfsvoering). In hoofdstuk 15 gaan we nader in op de verzelfstandiging en
privatisering van publieke taakuitvoering en ons onderzoek op dit terrein.

9.2.5

Borging goede uitvoering publieke taken
De bepaling van het publiek-private profiel voor een organisatie is in principe een
politiek-beleidsmatige keuze. Deze zal vaak samenhangen met het beleidsterrein en
- zoals eerder gezegd - met historisch gegroeide situaties. Belangrijk is dat de keuze
consistent is. Elk van de dimensies brengt zijn eigen kansen en risico’s voor een goede
uitvoering van de publiek taak met zich mee.
Een goede uitvoering van de publieke taak betekent dat:
• de taak effectief (doeltreffend), efficiënt (doelmatig) en in overeenstemming met
de wettelijke regels (rechtmatig) wordt uitgevoerd;
• de taakuitvoering aansluit op ervaren behoeften en problemen (responsiviteit);
• organisaties hun prestaties verbeteren door te leren.
Hoe kan nu verzekerd worden dat organisaties de publieke taken goed uitvoeren? In
essentie is het mechanisme daarvoor verantwoording en toezicht (zie ook wrr, 2000,
p. 60). De publiek-private organisaties moeten zich verantwoorden bij de minister en
andere betrokkenen en er zal toezicht moeten zijn op hun uitvoering van de publieke
taak. Zoals eerder beschreven ligt de laatste verantwoordelijkheid voor verantwoording
en toezicht bij de overheid (de minister). Maar van belang is tevens of en hoe de
publiek-private organisatie zelf de checks and balances heeft vormgegeven, zoals
raden van toezicht, kwaliteitsborgingsystemen, branchecodes, stakeholdersdialogen
en andere vormen van maatschappelijke verantwoording (Algemene Rekenkamer,
2004a).
Voor een goede uitvoering van de publieke taak moeten de verantwoording, het
toezicht en de checks and balances en het publiek-private profiel van organisaties op
elkaar zijn afgestemd. Daarbij moeten de kansen en bedreigingen voor de publieke
taak op de verschillende dimensies publiek-privaat bijzondere aandachtspunten zijn.
Instellingen moeten zich publiek verantwoorden over hoe ze met de kansen en risico’s
zijn omgegaan en het in- en externe toezicht moet risico’s zien te voorkomen en
stimuleren dat kansen worden benut.

9.3

Kansen en risico’s
In deze paragraaf lopen we per dimensie de (inherente) kansen en risico’s langs voor
een goede uitvoering van publieke taken.
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9.3.1

Allocatiemechanisme / mededingingsstructuur
Het allocatiemechanisme is de meest gangbare dimensie om publiek-private
organisaties te typeren. Allocatie via de markt en via de overheid (hiërarchie) zijn
daarbij de twee uitersten, met allerlei tussenvormen als quasi-marktallocatie en quasipublieke allocatie (zie ook § 17.3.1).90
De wrr (1999, p. 46-47) omschrijft een markt als een institutie die transacties
mogelijk maakt die worden gekenmerkt door wederkerigheid (ruil) en die plaatsvinden
tussen autonome actoren die voornamelijk worden gemotiveerd door eigenbelang. Bij
marktallocatie is bij de voortbrenging van goederen of diensten sprake van concurrentie,
coördinatie via het prijsmechanisme en keuzevrijheid bij vraag en aanbod. Bij allocatie
via de overheid of publieke allocatie is sprake van verplichte afname of deelname (gezag),
een permanent publiek aanbodmonopolie en coördinatie via het budgetmechanisme
(Oudshoorn, 1997, p. 24).
Centrale vraag is in hoeverre er vrije mededinging of concurrentie is bij het aanbieden
van publieke diensten en producten en wat daarvan de kansen en risico’s zijn voor de
uitvoering van de publieke taak (wrr, 2000, p. 50). De ser (2005, p. 87-88) geeft in
zijn advies Ondernemerschap voor de publieke zaak drie marktmodellen die gerangschikt
zijn naar de mate waarin zij ruimte bieden aan concurrentie tussen aanbieders:
Concurrentie op de markt
Concurrentie op de markt kan alleen bij individualiseerbare goederen en diensten
(wrr, 2000, p. 50). De concurrentie van de organisaties die een publieke taak uitvoeren, wordt vaak ingeperkt door overheidsingrijpen, zoals regelgeving, subsidiëring
en heffingen, omdat men ervan uitgaat dat vrije concurrentie afbreuk kan doen aan
bepaalde publieke belangen die met de dienstverlening zijn gemoeid (zie ook § 15.2.1).
Een manier om concurrentie tussen instellingen en de responsiviteit daarvan te
bevorderen is vraagsturing: daarbij wordt bijvoorbeeld niet de aanbieder, maar de
vrager naar een voorziening gesubsidieerd.
Kansen zijn meer efficiëntie (optimale prijs/kwaliteit), meer responsiviteit (flexibiliteit)
en een groter lerend vermogen.
Risico’s zijn winstgerichtheid (met bijvoorbeeld onvoldoende responsiviteit en cherry
picking als gevolg), informatie-asymmetrie en vernietiging van publiek kapitaal door
faillissement. Bij vraagsturing is kapitaalvernietiging eveneens een risico, doordat
geen gebruik meer wordt gemaakt van bepaalde voorzieningen, omdat er minder vraag
naar is (wrr, 2000, p. 60-63).
De risico’s bij concurrerende op de markt moeten door toezicht op en verantwoording
over de uitvoering van de publieke taak voorkomen worden. Daarnaast heeft de
organisatie ook te maken met het Nederlandse (algemene of sectorale) en Europese
mededingingsrecht en het toezicht daarop. De mededingingsregels kunnen interfereren met de uitvoering van de publieke taak. De organisatie kan daarbij te maken
krijgen met meer toezichthouders (vakminister, inspecties, markttoezichthouders) die
mogelijk niet op elkaar afgestemde informatie-eisen en normen stellen (zie § 6.9).

90
Zie hiervoor Oudshoorn
(1997), p. 24; Walsh 1995),
p. 46; WRR (1999), p. 46-47.

Concurrentie om de markt
Dit kan worden toegepast bij (gebruik van) voorzieningen, waarvan de schaal te klein
is voor volledige concurrentie, zoals het kernnet van het spoor. Het monopolie blijft bij
deze marktvorm bestaan in de vorm van een concessie, maar deze wordt periodiek via

113

v e r a n t w o o r d i n g e n t o e z i c h t b i j o r g a n i s a t i e s o p a f s t a n d va n h e t r i j k

aanbesteding onder concurrentie gesteld. Voorbeelden zijn de Hogesnelheidslijn-Zuid
en NoordNed.
Kansen zijn meer efficiëntie en meer responsiviteit.
Een van de risico’s is dat vooraf in de concessie alles voorzien en goed geregeld moet
zijn, maar dat dit bijna niet mogelijk is. Ook bestaat de mogelijkheid dat de
- afgesproken - prestaties of prestatie-indicatoren niet het feitelijk functioneren meten
(met zogeheten perverse effecten). Dit valt te voorkomen door goede prestatieindicatoren vast te stellen en daar met een zekere flexibiliteit mee om te gaan, zodat
perverse effecten worden tegengegaan en teruglopende dienstverlening tijdig wordt
gesignaleerd.
Een mogelijk risico is ook dat na concessieverlening verstarring of achteruitgang in
dienstverlening optreedt dan wel innovatie wordt geremd (‘buit binnen’). Ten slotte is
er het risico van kapitaalvernietiging na afloop van de concessieperiode, omdat de
concessie naar een andere organisatie gaat (wrr, 2000, p. 60-63).
Maatstafconcurrentie
Dit is een vorm van quasi-concurrentie die kan worden toegepast bij echte overheidsmonopolies of echte collectieve (niet individualiseerbare) goederen, zoals de politie.
Concurrentie tussen regio’s kan worden gesimuleerd door prestaties meetbaar te
maken en te gaan ijken op een benchmark.
Een kans is meer efficiëntie. Ook hier vormen perverse effecten een risico en de
vaststelling van goede prestatie-indicatoren is dan ook cruciaal. Voor een benchmark
is een goed toetsingskader met adequaat geformuleerde prestaties noodzakelijk.
Vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van informatie is noodzakelijk, niet alleen over
de output, maar ook over de planning en inzet van middelen.
Zicht op taakuitvoering politie
In Zicht op taakuitvoering politie (Algemene Rekenkamer, 2003f) constateerden we dat het de
verantwoordelijke ministers ontbrak aan een adequaat landelijk toetsingskader. Ze hadden
daardoor onvoldoende basis om de geplande en gerealiseerde prestaties van de korpsen te
beoordelen. Daarnaast kon de informatie die de korpsen in 2000 en 2001 aan de ministers hadden
verstrekt, niet worden geaggregeerd en konden de korpsen niet onderling worden vergeleken
(benchmarking). Dit omdat de korpsen de afgesproken prestatie-indicatoren niet consequent
hanteerden en omdat de informatievoorziening onvoldoende betrouwbaar was. Ten slotte bood
de beleids- en beheerscyclus geen informatie over de geplande en gerealiseerde capaciteitsinzet in
de regio’s.
In de Terugblik 2006 (Algemene Rekenkamer, 2006e) constateerden we overigens dat deze cyclus
en de informatievoorziening over de taakuitvoering verbeterd waren. Maar we concludeerden ook
dat onder meer bij het hanteren van een benchmarksysteem verdere verbeteringen nodig waren
en dat daarnaast de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de informatie van de korpsen
blijvend de aandacht verdienden.

9.3.2

Structuur en cultuur van de organisatie
Structuur
Hier gaat het vooral om het onderscheid tussen publiekrechtelijk en privaatrechtelijk
opgerichte rechtspersonen en de daaruit direct voortvloeiende rechtsregimes. Er is
geen algemeen regime voor zelfstandige publiekrechtelijke rechtspersonen. Een
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uitzondering zijn de zbo’s, waarvoor in beginsel de Kaderwet zbo’s geldt.91
Publiekrechtelijke rechtspersonen worden bij een specifieke wet ingesteld en die regelt
het daarbij behorende rechtsregime, met inbegrip van de eisen voor de uitvoering van
de publieke taak.
Voor privaatrechtelijke rechtspersonen (zoals coöperaties, stichtingen, verenigingen,
nv’s en bv’s) geldt wel een algemeen rechtsregime: het Burgerlijk Wetboek (bw).
Daarin worden zaken geregeld zoals de administratie en verantwoording en de
benoeming en zeggenschap van het bestuur en (bij structuurvennootschappen) van de
raden van commissarissen. In het bw staan geen zaken die direct op de (publieke) taak
betrekking hebben, anders dan dat deze in de statuten moet zijn omschreven.
Er is ook geen (aanvullende) algemeen geldende wettelijke regeling voor alle zelfstandige organisaties die publieke taken uitvoeren. Wel zijn er algemene regelingen voor
bepaalde categorieën of sectoren organisaties, ongeacht de rechtspersoon. Voor zbo’s
gaat het bijvoorbeeld om bepalingen in de Awb en de Kaderwet zbo’s, voor zbo’s en
rwt’s om bepalingen in de cw 2001 (over vermogensvorming en schatkistbankieren)
en voor woningcorporaties om de Woningwet.
Voor een goede uitvoering van de publieke taak is de rechtspersoonlijkheid met bijbehorend rechtsregime een betrekkelijk neutrale dimensie. Het hangt veelal van de
aanvullende regelingen af wat de kansen en risico’s zijn.
Zoals eerder aangegeven is er geen (aanvullende) algemeen geldende wettelijke
regeling voor alle publiek-private organisaties; dat geldt dus ook voor verantwoording
en toezicht en checks and balances. Voor de publiekrechtelijke rechtspersonen is
verantwoording en toezicht in het algemeen geregeld in de betreffende instellingswet.
Voor de privaatrechtelijke rechtspersonen geldt het bw. Dat bevat - voor een deel van
de organisaties - bepalingen voor de wijze van boekhouden en financiële verslaggeving
(vooral baten/lasten), die overigens vaak ook voor publiekrechtelijke rechtspersonen
van toepassing zijn verklaard. Verder heeft de minister op grond van het bw bij
(overheids)vennootschappen een zekere zeggenschap, namelijk voor zover deze
voortvloeit uit zijn eigendomsrechten (aandeelhouderschap). Verdere zeggenschap bij
vennootschappen en andere privaatrechtelijke rechtspersonen moet (aanvullend)
geregeld worden in een wettelijke regeling of in de statuten van de organisatie.
Wet- en regelgeving voor bepaalde categorieën organisaties of specifieke sectoren
bevat veelal wel (aanvullende) bepalingen over verantwoording, toezicht en checks and
balances. Voorbeelden zijn de Kaderwet zbo’s, de cw 2001, de Awb, de Wet
openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens en de Woningwet.

91
In de praktijk vallen veel
zbo’s echter niet of slechts
gedeeltelijk onder deze wet,
zie Algemene Rekenkamer
(2012b).

Cultuur
Bij de cultuur van de organisatie gaat het om gedrag en waardengerichtheid van de
organisatie: is deze vooral gericht is op de publieke taak of op andere waarden, zoals
winst of prestige?
Privaatrechtelijke organisaties hebben vaak de reputatie wat flexibeler en minder
bureaucratisch te zijn dan publiekrechtelijke organisaties. Daar staat tegenover dat de
waardenoriëntatie bij privaatrechtelijke organisaties, juist omdat ze privaatrechtelijk
zijn, mogelijk meer is gericht op andere waarden dan de taakuitvoering. Bij publiekrechtelijke organisaties kan overigens de zelfstandigheid ook leiden tot een grotere
gerichtheid op de eigen organisatie en minder oog voor de publieke taak.
Manieren om te bevorderen dat de cultuur van de zelfstandige organisatie gericht is op
de publieke taak lijken vooral gedrags- en integriteitscodes en branchecodes.
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9.3.3

Relatie tussen de overheid en de organisatie
Hier gaat het om de vraag of er een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtsverhouding bestaat tussen de overheid en de organisatie en wat de precieze gezagsrelatie tussen de overheid en de organisatie is.
Rechtsverhouding
De organisatie kan de publieke taak krachtens publiekrecht hebben gekregen:
attributie, delegatie/mandaat, vergunning/concessie en erkenning/accreditatie
(daaraan is vaak het recht op een financiële bijdrage verbonden). Bij privaatrecht
betreft het altijd een overeenkomst, zoals convenanten en publiek-private samenwerking. Soms komen ook combinaties voor. Een minister sluit dan bijvoorbeeld over
de uitvoering van een publieke taak een convenant af met een organisatie waaraan die
taak is geattribueerd (bijvoorbeeld politieregio’s).
Bij een publiekrechtelijke relatie is er een directe zeggenschap van de overheid; bij een
privaatrechtelijke moet er onderlinge wilsovereenstemming zijn.
Risico’s voor de publieke taak zijn dat in privaatrechtelijke relaties de overeenkomsten
vaak zeer gedetailleerd (moeten) zijn. Dat maakt ze in het algemeen minder flexibel.
Ook is het lastig alles goed en uitputtend te regelen. Niet goed voorzien van risico’s
kan grote kosten met zich brengen.
Risico-reservering voor de Betuweroute en de HSL-Zuid
In Risico-reservering voor de Betuweroute en de HSL-Zuid (Algemene Rekenkamer, 2003d)
concludeerden we dat de gevolgde contracteringswijze voor de HSL-Zuid ongelukkig was en een
bron van veel risico’s voor de Staat.

Publiekrechtelijke betrekkingen zijn doorgaans flexibeler. De overheid kan ze
- uiteraard binnen de grenzen van behoorlijk bestuur - eenzijdig wijzigen (wrr, 2000,
p. 64-65).
National Audit Office
In Nieuwe financiële instrumenten in publiek-private samenwerking (Algemene Rekenkamer, 2002b)
citeren we de studie Managing the relationship to secure a succesful partnership in PFI Projects (2001)
van het Engelse National Audit Office (NAO). Dit formuleert hierin, na een analyse van 121 PFIprojecten, een reeks aanbevelingen voor succesvolle publiek-private samenwerking. Een daarvan
luidt dat de overheid al in een vroeg stadium van een project aandacht moet hebben voor contractmanagement. Daarbij moet ze onder meer nadenken over flexibiliteit in het contract om te
kunnen reageren op technologische vernieuwingen of veranderde vraag naar diensten. De NAO
noemt de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel een belangrijk punt van zorg
bij het contractmanagement.

Door het eenzijdige karakter van een publiekrechtelijke rechtsverhouding kan de
overheid door toezicht directer invloed uitoefenen op de uitvoering van de publiek
taak. Bij een privaatrechtelijke rechtsverhouding kan de overheid in het algemeen ook
in het toezicht minder slagvaardig en flexibel opereren. Overigens hangt hierbij veel af
van de vraag wat er contractueel is vastgelegd. Daarin kunnen bevoegdheden tot
inspectie en interventies worden bedongen.
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Convenanten van het Rijk met bedrijven en instellingen
Uit ons rapport Convenanten van het Rijk met bedrijven en instellingen (Algemene Rekenkamer,
1995a) bleek dat twee derde van de 64 onderzochte beleidsinhoudelijke convenanten voornamelijk
bepalingen bevatten waarin partijen verklaarden een bepaalde inspanning te zullen leveren, een
bepaalde zorg op zich te zullen nemen of te zullen streven naar een bepaalde situatie. Dergelijke
afspraken zijn moeilijk afdwingbaar. Verder bleek bij bijna de helft van de beleidsinhoudelijke
convenanten onduidelijkheid te bestaan over de looptijd.

Gezagsrelaties
De gezagsrelaties bepalen in hoeverre de overheid zeggenschap heeft over de
activiteiten van een organisatie of dat deze juist autonoom is om zelf de taakuitvoering
en de bedrijfsvoering te bepalen.
Bij de taakuitvoering kan onderscheid worden gemaakt een tussen strikt regelgebonden publieke taak (zoals bij de Sociale Verzekeringsbank) en een publieke taak
met open normen (zoals markttoezichthouders). Daarbij kan ook nog onderscheid
worden gemaakt tussen beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid (Verhey & Verheij,
2005, p. 203-209).
Er is geen direct verband tussen vrijheid bij de publieke taak en vrijheid bij de
bedrijfsvoering. Een organisatie met een strikt regelgebonden taak kan een grote
vrijheid hebben bij het inrichten van de bedrijfsvoering (zoals rdw) en omgekeerd kan
een organisatie een grote vrijheid hebben bij de uitvoering van de publiek taak en
minder bij de bedrijfsvoering (zoals de politieregio’s).
Een kans bij veel vrijheid voor de organisatie (zowel bij de bedrijfsvoering als de
taakuitvoering) is dat deze meer responsief kan zijn. Een risico is dat de organisatie
zich te veel op eigen organisatiedoelen gaat richten, waardoor een optimale uitvoering
van de publieke taak in het gedrang komt (wrr, 2000, p. 63-64 en 67-68).
Zorg voor verslaafden
In Zorg voor verslaafden (Algemene Rekenkamer, 2004c) constateerden we dat tussen
verslavingszorginstellingen, zorgkantoren en centrumgemeenten nauwelijks beleidsmatige
samenwerking plaatsvindt. Er worden wel productieafspraken gemaakt, maar dit gebeurt meestal
bilateraal. Over het algemeen is er in de meeste regio’s veel overleg. Sommige
verslavingszorginstellingen hebben daar een rol in, maar soms zijn andere lokale actoren, zoals de
GGD of de maatschappelijke opvang, belangrijker.

In zijn algemeenheid geldt: hoe groter de vrijheid voor de organisatie, hoe belangrijker
checks and balances zijn. Naarmate de instelling meer vrijheid heeft bij de taakuitvoering (professionals), zijn brede maatschappelijke verantwoording, stakeholdersdialoog, raad van toezicht, klantenpanels, intercollegiale toetsing, peerreviews, en
dergelijke van meer belang. Toezicht door de overheid zal zich dan meer richten op
bestaan en werking van dergelijke instrumenten ofwel het proces en minder op de
inhoud van de taakuitvoering.
Naarmate de instelling meer vrijheid heeft bij de bedrijfsvoering zijn kwaliteitsborgingsystemen, intercollegiale toetsing, benchmarking, branchecodes en dergelijke
belangrijker. Ook hier zal het toezicht door de overheid zich dan meer (kunnen)
richten op het proces.
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Onregelmatigheden bekostiging in het (hoger) onderwijs
In Onregelmatigheden bekostiging in het (hoger) onderwijs (Algemene Rekenkamer, 2003c) merkten
we op dat de controle en het toezicht op het (hoger) onderwijs niet goed functioneerden. Het
Ministerie van OCW had niet adequaat gereageerd op signalen van misbruik en oneigenlijk
gebruik van subsidieregels door onderwijsinstellingen. Bekostigingsregels zijn vaak onduidelijk.
Veel hoger onderwijsinstellingen zijn er ‘creatief’ mee omgegaan en dit heeft tot onregelmatigheden geleid.

9.3.4

Producten en diensten van de organisatie
De vraag hier is of de organisatie alleen een publieke taak uitvoert of - daarnaast - ook
private activiteiten verricht. In de praktijk komen alle varianten voor: van instellingen
die alleen een publieke taak uitvoeren (afm) via organisaties die er enkele private
activiteiten bij doen (het hoger beroepsonderwijs) tot organisaties waarvoor private
activiteiten de voornaamste werkzaamheden zijn (zoals de anwb).
Een kans is dat bij organisaties die publieke taken en financiering combineren met
private, door synergie meerwaarde kan ontstaan. De belangrijkste risico’s bij overheidsorganisaties die ook private activiteiten ondernemen zijn: oneerlijke concurrentie
(door bijvoorbeeld kruissubsidiëring), risico’s voor de continuïteit en betrouwbaarheid
als gevolg van onvermijdelijke ondernemersrisico’s en het risico dat de publieke taak
wordt verdrongen door private activiteiten.92
De toezichthouder zal criteria moeten hebben om een goede uitvoering van de
publieke taak aan af te meten. Die moeten (mede) worden afgeleid uit de criteria voor
goed bestuur, maar het is zinvol om die ook in overleg met de instelling en de ‘klanten’
te formuleren.
Bij instellingen die ook private activiteiten uitvoeren, zullen verantwoording en
toezicht zich vooral ook moeten richten op de eventuele gerealiseerde meerwaarde
voor de publieke taak van de private activiteiten en op risico’s van vermenging van de
publieke taak met de private activiteiten.
Publiek ondernemerschap
In Publiek ondernemerschap (Algemene Rekenkamer, 2005c) constateerden we dat bij de
onderzochte casussen in het toezicht te weinig aandacht is geschonken aan risico’s van vermenging
tussen publieke taak en private activiteiten. De recent van kracht geworden Wet Markt en
Overheid is erop gericht om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

9.3.5

92
Zie hiervoor EZ, Justitie en
BVK (2004) en Algemene
Rekenkamer (2005).

De financiering van de organisatie
De vraag is hier in hoeverre de financiering van de organisatie uit publiek dan wel
privaat geld is. Bij publiek geld gaat het om inkomsten van Rijk of derden waarvan de
heffing een publiekrechtelijke grondslag heeft en die uit dien hoofde eenzijdig door de
overheid wordt opgelegd en geïnd, eventueel door tussenkomst van een derde. De
verplichting tot betaling is neergelegd in een wettelijke regeling. Privaat geld vloeit
voort uit een privaatrechtelijke overeenkomst. Publiek geld kan bestaan uit
rijksbijdragen of de opbrengsten van heffingen of tarieven.
Doorgaans bekostigt de organisatie de uitvoering van de publieke taak uit publiek
geld. Daarvoor is een groot scala aan financieringsmogelijkheden. Publieke
financiering kan plaatsvinden met toepassing van het profijtbeginsel en commerciële,
marktconforme tarieven. Het komt ook voor dat publieke taken worden gefinancierd
uit inkomsten die geen publiek karakter hebben. De verplichting tot betaling vloeit
dan niet voort uit een wettelijke regeling en de organisaties kunnen zelf het tarief en de
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hoogte daarvan vaststellen. Dit komt vaak voor bij bijvoorbeeld wettelijk verplichte
keuringen. De minister stelt daarbij overigens vaak wel een maximumtarief vast.
De uitdaging is om in de wijze van financiering een prikkel voor efficiency in te
bouwen, zonder een goede taakuitvoering in gevaar te brengen. Wanneer instellingen
zelf de hoogte bepalen van de heffingen of tarieven waaruit ze gefinancierd worden
kan een efficiencyprikkel ontbreken en is er een risico dat ze (te) hoog worden
vastgesteld. Dat risico is minder wanneer er een behoorlijke marktwerking is voor de
betrokken diensten.
Bij publiek geld is de kern van de verantwoording en het toezicht op de financiering
dat gewaarborgd is dat de instelling rechtmatig en doelmatig met dat publieke geld om
gaat. De rechtmatigheid is daarbij minder complex dan de doelmatigheid. Er zullen
maatstaven en methoden moeten zijn om aan af te meten dat effectief en efficiënt met
het geld wordt omgegaan, zoals kosten-effectiviteitsratio’s. Wanneer meer
organisaties eenzelfde wettelijke taak uitoefenen, kan worden gedacht aan
benchmarking.
Wanneer maar één organisatie de wettelijke taak uitoefent, is het belangrijk dat deze
zelf een goed systeem heeft om de efficiency van de bedrijfsvoering te bewaken. Wil de
toezichthouder dat goed kunnen beoordelen, dan zal hij behoorlijk diep inzicht in de
bedrijfsvoering moeten zien te krijgen. Hetzelfde geldt ook wanneer de minister de
hoogte van het tarief of de heffing bepaalt of goedkeurt. Vooral bij wat complexere
organisaties is het voor hem lastig de juiste hoogte vast te stellen zonder diepgaand
inzicht in de bedrijfsvoering.

9.4

Slot
Voor publiek-private organisaties zijn nagenoeg alle publiek-private profielen
denkbaar. Sommige combinaties van scores op de verschillende dimensies zullen
echter niet even consistent zijn. Ook kan Europese en nationale wet- en regelgeving
bepaalde combinaties tegengaan, bijvoorbeeld overheidsfinanciering en concurrentie
op de markt.
Conclusies voor de optimale vormgeving van verantwoording, toezicht en checks and
balances bij bepaalde publiek-private profielen zijn moeilijk(er) te geven. De
verschillende dimensies brengen immers elk hun eigen dilemma’s en mogelijke
inconsistenties met zich mee. Zo kan (de invoering van) marktwerking betekenen dat
organisaties efficiënter gaan werken, maar betekent dit ook meer kosten voor toezicht,
omdat de publiek-private organisatie dan ook met marktregulering te maken krijgt.
Verschillende normen en eisen waarop verschillende toezichthouders zich richten,
kunnen dan een probleem zijn. Een ander dilemma is de optimale balans tussen
verantwoording aan en toezicht door de minister en checks and balances in de
organisatie. Wat is dan bijvoorbeeld de verhouding van de minister tot een eventuele
raad van toezicht? Een andere vraag is of belanghebbenden voldoende bij de
organisatie betrokken zijn of willen zijn en hoeveel oog ze voor de publieke zaak
hebben.
Tot nu toe is er weinig empirische kennis over de daadwerkelijke bijdrage van
verantwoording, toezicht en checks and balances aan een goed of beter presteren van
de publiek-private organisaties. Dat geldt te meer voor de vraag welke vormgeving het
beste is bij welk publiek-privaat profiel.

Deel IV
II
Verantwoording
toezicht
Organisaties
meten
alleen
een publiek
belang
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10 Typering organisaties met alleen een publiek
belang
Bij een publiek belang gaat het om een belang voor de verwezenlijking waarvan de
overheid zich eindverantwoordelijk acht en waarvan ze door overheidsbeleid de
behartiging tot zich getrokken heeft.93
Per definitie heeft de uitoefening van een wettelijke taak het doel een publiek belang te
behartigen. Maar naast de organisaties die een wettelijke taak uitoefenen zijn er bij de
uitvoering van overheidsbeleid ook derdenorganisaties betrokken die alleen een
publiek belang behartigen, zonder dat deze taak wettelijk is geregeld. Te denken valt
aan organisaties die een subsidie krijgen voor bepaalde activiteiten die de overheid van
belang acht. Ook andere overheidsinstrumenten kunnen daarvoor dienstig zijn, zoals
voorlichting of wetgeving. Ook hier spelen vragen van verantwoording door de
organisaties en toezicht door de minister, zij het niet (altijd) op dezelfde manier als bij
de organisaties met een wettelijke taak.

10.1

Begrip publiek belang
Op de vraag wat een publiek belang is en hoe dat geborgd kan worden onderscheidt de
wrr (2000, p. 19-22)94 twee vragen:
• de wat-vraag: voor welke belangen moet de overheid een eindverantwoordelijkheid
dragen?
• De hoe-vraag: wie draagt de operationele verantwoordelijkheid voor de belangen
waarvoor de overheid een eindverantwoordelijkheid op zich heeft genomen?

93
Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid

De wat-vraag
De wat-vraag kan worden verhelderd door een onderscheid te maken tussen
individuele, maatschappelijke en publieke belangen. Belangen zijn maatschappelijk als
hun behartiging voor de samenleving als geheel gewenst is. Voor de behartiging van
veel maatschappelijke belangen is geen overheid nodig. Maar sommige maatschappelijke belangen worden zonder betrokkenheid van de overheid niet of slechter
behartigd. Te denken valt aan collectieve goederen die anders niet geproduceerd
zouden worden of aan de ongelijke en soms wellicht onrechtvaardige uitkomsten van
het maatschappelijk verkeer. Om deze reden maakt de wrr een nadrukkelijk onderscheid tussen maatschappelijke en publieke belangen. Er is pas sprake van een publiek
belang indien de overheid zich de behartiging van een maatschappelijk belang aantrekt
vanuit de overtuiging dat dit belang anders niet goed tot zijn recht komt. Dit zich
aantrekken betekent dat de overheid het tot doelstelling van haar beleid maakt om dit
belang te behartigen.

(WRR). Het borgen van
publiek belang. Rapporten
aan de Regering, no. 56. Sdu
Uitgevers, Den Haag, 2000,
p. 20-21.
94
Het kabinetsstandpunt over
dit WRR-rapport: Tweede
Kamer, vergaderjaar 20002001, 27 771, nr. 1.

De hoe-vraag
Het vormgeven van de eindverantwoordelijkheid van de overheid kan in principe op
vele manieren. Bij de hoe-vraag staat centraal of de overheid haar eindverantwoordelijkheid op eigen kracht moet waarmaken of door private partijen erbij in te schakelen;
het gaat om het toedelen van de operationele verantwoordelijkheid aan publieke dan
wel private organisaties. De behartiging van publieke belangen kan per definitie nooit
geheel aan private partijen worden overgelaten: op dat moment zou er immers geen
sprake meer zijn van een eindverantwoordelijkheid van de overheid en is er geen
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sprake meer van publieke belangen.
Het feit dat de overheid verantwoordelijk is voor publieke belangen betekent ook dat
een minister zich daarover zal moeten (kunnen) verantwoorden. Bij uitvoering door
derdenorganisaties vraagt dit verantwoording door derden en toezicht door de
minister.95

10.2

Te onderscheiden organisaties
In dit deel komen de volgende organisaties met een publiek belang aan de orde:
• organisaties met een financiële binding met het Rijk (hoofdstuk 11);
• organisaties met een niet-financiële binding met het Rijk (hoofdstuk 12);
• organisaties met Europese subsidies dan wel wet- en regelgeving (hoofdstuk 13);
• verzelfstandiging , privatisering en overheidsstichtingen (hoofdstuk 14);
• toezicht op markten / marktwerking (hoofdstuk 15);
• publiek-private samenwerking (concessies en allianties) (hoofdstuk 16).

95
Vergelijk de WRR die ook
vermeldt dat verantwoording en toezicht een
belangrijke rol spelen bij de
borging van publieke
belangen in de private sfeer
(WRR, 2000, p. 60).
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11 Organisaties met een financiële binding met
het Rijk
In dit hoofdstuk maken we onderscheid tussen de financiële bindingen waarbij de
Algemene Rekenkamer op grond van artikel 91 cw bevoegdheden heeft en de overige
financiële bindingen.

11.1

Financiële bindingen ex artikel 91 CW
Bij de financiële bindingen gaat het in eerste instantie om de in artikel 91 genoemde
deelnemingen van de Staat (eerste lid a en b) en de door de Staat verleende subsidies,
leningen en garanties (eerste lid c).
De scheidslijnen tussen deze vier bindingen zijn minder helder dan hun definities
mogen doen verwachten. Er bestaan tussenvormen, waarbij de aard van de binding
slechts uit de naamgeving is af te leiden. Zo hebben ‘aflossingsvrije leningen’ het
karakter van deelnemingen. Daarnaast kan de aard van de binding in de loop van de
tijd veranderen doordat de omstandigheden zich wijzigen. Het duidelijkst is dit bij
garanties: op het moment dat deze geëffectueerd worden, veranderen ze in een
subsidie, deelneming of lening (Algemene Rekenkamer, 1998b, p. 6).

11.1.1

Deelnemingen
Met een staatsdeelneming wordt het belang van de Staat in het aandelenkapitaal van
een kapitaalvennootschap (bv of nv) aangeduid (Algemene Rekenkamer, 2005a, p. 44).
De staat participeert met een deelneming in het risicodragend vermogen van een
kapitaalvennootschap. Het deelnemingspercentage varieerde in 2010 van 1 tot 100%.96
Op de Staatsbalans 2010 (Tweede Kamer, 2010, p. 61) staat een post ‘aandelen en
overige deelnemingen’ voor een bedrag van € 72,8 miljard. Het Jaarverslag beheer staatsdeelnemingen 2009 geeft een benadering van de totale investering van de Staat in de
deelnemingen door het eigen vermogen uit de totale activa te lichten en te wegen voor
het belang van de Staat in de afzonderlijke staatsdeelneming (boekwaarde eigen
vermogen). Het eigen vermogen van de staatsdeelnemingen in 2009 - in totaal 34 dat toekomt aan de Staat beliep € 51,6 miljard, dit is ruim 75% van het totale eigen
vermogen (€ 68,3 miljard) van de staatsdeelnemingen (Financiën, 2009a, p. 25-26).

11.1.2

96
www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/
staatsdeelnemingen/
documenten-enpublicaties/
brochures/2010/12/15/
overzicht-vanstaatsdeelnemingen-entransacties.html (2012).

Subsidies
Definitie Algemene Rekenkamer
In essentie gaat het bij subsidies om bestedingsgebonden inkomensoverdrachten van
de overheid aan derden. In het Verslag 1988 heeft de Algemene Rekenkamer (1989,
p. 28) een subsidie gedefinieerd als ‘een conditionele overdracht van het Rijk aan of
ten behoeve van een derde waarmee wordt beoogd het gedrag van deze derde te
beïnvloeden, ten einde een bepaald activiteiten- of voorzieningenniveau te realiseren’.
In later onderzoek (Algemene Rekenkamer, 2010b) volgden we de omschrijving van de
Awb (artikel 4:21, eerste lid): ‘de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als
betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.’
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Nadere afbakening in jurisprudentie
In de jurisprudentie is het subsidiebegrip uit de Awb nader afgebakend. Den Ouden,
Jacobs & Verheij (2004, p. 11-26) geven daarvan een overzicht. Zij merken op dat de
definitie, zoals alle Awb-definities, een materiële is. Dat betekent dat iedere financiële
verstrekking die voldoet aan de gegeven omschrijving onder de reikwijdte valt van de
subsidietitel 4.2 Awb, ook wanneer de verstrekking anders wordt aangeduid, bijvoorbeeld als tegemoetkoming, financiering of bijdrage. En financiële verstrekkingen die
niet aan de omschrijving voldoen, vallen daarbuiten, ook als zij wel subsidie worden
genoemd.
Bij de samenstellende delen van de Awb-definitie worden in de literatuur97 verder de
volgende kanttekeningen gezet:
(1) Aanspraak op financiële middelen
Een subsidie is een aanspraak op geld. Dit betekent dat verstrekkingen in natura niet
onder het subsidiebegrip vallen, ook niet indien deze op geld waardeerbaar zijn. Het
woord aanspraak impliceert dat het niet nodig is dat de ontvanger daadwerkelijk geld
krijgt. Dit brengt met zich dat overheidsgaranties en - kredieten ook onder de
subsidiedefinitie en - titel van de Awb vallen.
(2) Door een bestuursorgaan verstrekt
De subsidietitel geldt alleen voor door de overheid verstrekte uitkeringen. Daarmee is
niet gezegd dat particuliere organisaties geen subsidie in de zin van artikel 4:21
kunnen verstrekken. Zij kunnen als bestuursorgaan immers belast zijn met het
verlenen van (publieke) subsidies. In dat geval is de subsidietitel van toepassing.
De jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (abrs)
neigt bij bevoegdheden van stichtingen tot verstrekking van subsidies zonder een
wettelijke grondslag daarvoor, naar een ruime uitleg van het begrip ‘met enig openbaar
gezag bekleed’ (Awb artikel 1:1) door hantering van het zogeheten publieke-taakcriterium (zie §10.1). Bij de zbo’s met een publieke taak is de verstrekking van de
subsidie niet wettelijk opgedragen, maar de subsidie zelf heeft tegenwoordig wel altijd
een wettelijke grondslag, vaak in de vorm van een (departementale) kaderwet
subsidies.
(3) Met het oog op bepaalde activiteiten
Een subsidie is een gebonden overdracht: de ontvanger krijgt het geld voor een bepaald
doel en mag het ook alleen aan dat doel besteden. Ook nalaten van besteden kan, net
als het braak laten liggen van grond, een activiteit zijn. Algemene uitkeringen voor de
sociale zekerheid, toeslagen en studiefinanciering zijn geen subsidie: daar overheerst
het element van (aanvullende) inkomensvoorziening en staat de bestedingsrichting
niet vast. Ook niet voldoend aan het vereiste van bepaalde activiteiten en derhalve niet
aan het subsidiebegrip zijn: schadevergoedingen of schadeloosstellingen, contributies
en overheidsdeelnemingen in het aandelenkapitaal van een vennootschap.
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Naast Den Ouden, Jacobs &
Verheij (2004), p. 12-16 ook
Van Buuren & Borman
(2009), p. 180-185.

(4) Anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan verleende goederen en diensten
(Normale) commerciële transacties met de overheid vallen niet onder het
subsidiebegrip. De memorie van toelichting verstaat onder betaling het leveren van
een tegenprestatie die is afgestemd op de waarde van de verkregen goederen of diensten in het
economisch verkeer. Dit betekent niet dat iedere betaling boven de marktprijs een subsidie
is. Dat is alleen het geval als de betaling onmiskenbaar zozeer boven de marktprijs ligt
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dat redelijkerwijs niet meer van betaling kan worden gesproken.98 De beperking tot
‘aan het bestuursorgaan geleverde goederen en diensten’ is aangebracht omdat
betalingen voor door de subsidieontvanger aan derden geleverde goederen en diensten
wel een subsidie kunnen zijn.
Aantal en omvang subsidies
In 2010 verstrekte de rijksoverheid volgens het Subsidieoverzicht Rijk 2010 633
verschillende subsidies, waaraan ze naar verwachting circa € 6.060 miljoen zou
uitgeven (Algemene Rekenkamer, 2010b, p. 34).

11.1.3

Leningen
Een lening is een overeenkomst waarbij het Rijk onder bepaalde voorwaarden (interest,
looptijd, aflossingsbepalingen) gelden verstrekt aan derden die moeten worden
terugbetaald (Algemene Rekenkamer, 2005a, p. 35).
Het totaalbedrag aan uitstaande leningen bedroeg eind 2002 ongeveer € 9,4 miljard.
Het gaat daarbij om 63 leningen of leningsfaciliteiten (Algemene Rekenkamer, 2005a,
p. 35). De bedragen van de leningen zijn sinds de kredietcrisis sterk gewijzigd. Op de
Staatsbalans 2010 staan een post ‘Verstrekte kortlopende leningen’ voor een bedrag van
€ 16,1 miljard en een post ‘Verstrekte langlopende leningen’ voor een bedrag van
€ 28,3 miljard (Rijk, 2010, p. 61).

11.1.4

Garanties
Een garantie is een voorwaardelijke financiële verplichting van het Rijk aan een derde
buiten het Rijk, die pas tot uitbetaling komt als zich bij de wederpartij een bepaalde
omstandigheid (realisatie van een risico of onzekere gebeurtenis) voordoet. Daarbij
kunnen onder meer de volgende typen worden onderscheiden (Algemene Rekenkamer,
2005a, p. 20):
• kredietgarantie: garantie op rente- en aflossingsverplichtingen op een lening of
krediet;
• garantie met als functie een verzekering, herverzekering, waarborg of achtervang
voor moeilijk verzekerbare risico’s;
• exploitatiegarantie: garantie voor een bepaalde omzet of een bepaald
exploitatieniveau of -resultaat;
• liquiditeitsgarantie: garantie om ‘bij te springen’ bij een bepaald liquiditeitsniveau;
• garantie inzake deelnemingen: garantie om het aandelenkapitaal vol te storten
indien de financiële situatie van een deelneming dit vereist of om bij nieuw uit te
geven aandelenkapitaal pro rato deel te nemen.
Volgens het Garantieoverzicht 2009-2011 (Financiën, 2011b) beliep in 2007 het uitstaande
risico € 66,6 miljard, in 2008 € 75 miljard, in 2009 € 164,3 miljard, in 2010 € 204,6
miljard en in 2011 € 209,4 miljard.99 Ook hier heeft zich in de loop van de jaren onder
invloed van de kredietcrisis een grote stijging voorgedaan.
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MvT, Kamerstukken II
23 700, nr. 3, p. 33.
99
Eenzelfde overzicht wordt
ook gegeven in Financiën
(2010d, bijlage 2), p. 12-14.

Naast de in artikel 91, eerste lid onder a, b en c genoemde financiële bindingen kan het
Rijk ook andere financiële bindingen hebben met derden. Dit betreft belastinguitgaven, bijdragen in natura, contractuele betalingen voor opdrachten en heffingen.
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11.2.1

Belastinguitgaven
Een belastinguitgave is volgens de Miljoenennota ‘een overheidsuitgave in de vorm van
een derving of uitstel van belastingontvangsten, die voortvloeit uit een voorziening in
de wet voor zover die voorziening niet in overeenstemming is met de primaire
heffingsstructuur van de wet’ (Financiën, 2010a, p. 25).
Er zijn twee soorten belastinguitgaven (Algemene Rekenkamer, 2010b, p. 12):
• belastinguitgaven in de vorm van derving of uitgestelde ontvangst van belastingen
op inkomen, winst en vermogen (directe belastingen).
Voorbeelden zijn: aftrek speur- en ontwikkelingswerk, energie-investeringsaftrek
(eia), levensloopverlofkorting en heffingskorting groen beleggen;
• belastinguitgaven in de vorm van derving of uitgestelde ontvangst van
kostprijsverhogende belastingen (indirecte belastingen).
Voorbeelden zijn: verlaagd tarief energiebelasting glastuinbouw en nihiltarief
motorrijtuigenbelasting zeer zuinige auto’s.
In de Miljoenennota 2010 worden in totaal honderd belastinguitgaven genoemd met
een financieel belang van in totaal € 12.486 miljoen (Algemene Rekenkamer, 2010b,
p. 14).
Naast de belastingfaciliteiten onderscheidt de Miljoenennota inkomstenbeperkende
regelingen die de te betalen inkomstenbelasting beperken en wel onderdeel zijn van de
primaire heffingsstructuur. Ze vormen nadere bepalingen voor de draagkracht, die als
maatstaf dient voor inkomstenbelasting (Financiën, 2010d, bijlage 5 p. 25).
Voorbeelden zijn heffingskortingen voor bepaalde gezinssituaties en de hypotheekrenteaftrek. Omdat deze regelingen geen instrumentele doelen hebben, komen ze hier
verder niet aan de orde.
Bij belastinguitgaven liggen wel vaak instrumentele doelen ten grondslag, zoals het
bevorderen van ondernemerschap of het behoud van natuur en milieu. Overigens zijn
niet alle belastinguitgaven stimuleringsmaatregelen. Sommige belastinguitgaven
kennen bijvoorbeeld uitvoeringstechnische of doelmatigheidsoverwegingen. Een
voorbeeld hiervan is de aftrek afkoopsommen echtscheidingsuitkeringen die geen
beleidsmatig doel beoogt (Financiën, 2010a).

11.2.2

Bijdragen in natura
Bij bijdragen in natura stelt het Rijk aan derden geen geld beschikbaar, maar personeel,
kennis, gebouwen en andere faciliteiten (zoals meubilair). Organisaties die bijdragen
in natura ontvangen en geen rwt zijn, zijn bijvoorbeeld de stichting Het Veteraneninstituut en de stichting Nederlandse Veteranendag.
De omvang van de bijdragen in natura door het Rijk is onbekend. Bijdragen in natura
worden niet aangemerkt als subsidies.

11.2.3

Betaling voor opdracht
De overheid kan ook nog een financiële binding hebben met een derdenorganisatie via
een betaling voor een opdracht. Daaraan ligt dan een - privaatrechtelijke - overeenkomst
tussen de Staat en de derde ten grondslag. Het gaat hier niet om opdrachten die de
Staat verstrekt voor haar normale bedrijfsvoering, zoals aankoop van computers of
intern gerichte ict-projecten, maar om opdrachten voor diensten die gericht zijn op het
bevorderen van een publiek belang. Voorbeelden van organisaties die op deze wijze
worden (mede)gefinancierd zijn: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Instituut
voor Publiek en Politiek, Stichting Milieukeur en het kennisplatform voor infra-
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structuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte crow. Bij deze organisaties is de
dienstverlening primair gericht op de samenleving. In ander gevallen richt hij zich
meer op de overheid, zoals ict Uitvoeringsorganisatie (ictu). Maar de grens is niet
altijd gemakkelijk te trekken en soms doet een organisatie beide.

11.2.4

Heffingen
Ten slotte kunnen derdenorganisaties ook nog te maken hebben met een heffing van
de overheid. Sommige zbo’s kunnen ook zelf heffingen opleggen, zoals de afm en het
Waarborgfonds Motorverkeer.
Het Verslag 1993 (Algemene Rekenkamer, 1994, p. 23-54) bevat een onderzoek naar alle
bestemmings- (19) en regulerende heffingen (1) die in 1991 en 1992 op de rijksbegroting werden verantwoord. In 1992 werd uit deze heffingen in totaal f 4,6 miljard
aan ontvangsten gerealiseerd. Heffingen door zbo’s zelf komen niet op de rijksbegroting.
Bestemmings- en regulerende heffingen worden op grond van een publiekrechtelijke
regeling opgelegd aan een bepaalde groep heffingsplichtigen. Niet alleen burgers,
maar ook maatschappelijke organisaties kunnen heffingsplichtig zijn.
Het doel van een bestemmingsheffing is het genereren van middelen ter bekostiging
van in de regeling omschreven maatregelen van overheidsbeleid. De ontvangsten
mogen alleen voor die beleidsmaatregelen worden benut.
Het doel van een regulerende heffing is het beïnvloeden van in de regeling omschreven
gedrag, bijvoorbeeld minder milieuvervuilend gedrag. Voor zover de regulerende
heffingen een opbrengst hebben die ten goede komt aan de algemene middelen
kunnen ze worden gekwalificeerd als belastingen (Backes et al., 2006, p. 239).
Er zijn overigens ook nog andere heffingen die op bepaalde (groepen) goederen of
diensten drukken en als belasting (accijnzen) worden aangemerkt. Deze zijn niet
bedoeld om het gebruik van een voorziening af te remmen (geen regulering), maar
veeleer om inkomsten voor de overheid te verwerven, door een belasting te heffen op
de verkoop van bepaalde goederen, diensten of handelingen, zoals de overdrachtsbelasting en assurantiebelasting. Overigens kan het zijn dat een instantie met die
heffingen niet alleen geld wil ontvangen, maar ook andere doeleinden nastreeft. Deze
doeleinden kunnen gelegen zijn in het profijtbeginsel (naarmate een burger (meer)
profijt heeft van de dienstverlening, zal hij hier meer voor moeten betalen), dan wel het
kostenveroorzakersbeginsel, zoals het beginsel dat de vervuiler betaalt.100
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Deloitte Belastingadviseurs
BV (2010, p. 69). Deze
handreiking heeft Deloitte
Belastingadviseurs BV
ontwikkeld in opdracht van
het Ministerie van BZK.
www.rijksoverheid.nl/
bestanden/documenten-enpublicaties/brochures/
2010/06/16/handreikingkostentoerekening-legesen-tarieven/handreikingkostentoerekening2010.pdf

De kwalificatie van een heffing als belasting heeft rechtsgevolgen. In artikel 104 van de
Grondwet is bepaald dat belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van een
wet en dat andere heffingen bij de wet worden geregeld. Volgens de toelichting bij
aanwijzing 23 in de Aanwijzingen voor de Regelgeving wordt met de formule ‘uit kracht
van een wet’ bedoeld dat delegatie voor rijksbelastingen wel is toegestaan, maar
slechts beperkt. Onderwerpen als belastinggrondslag, het belastbare feit, de kring van
belastingplichtigen en de basis van het tarief dienen in ieder geval in de wet zelf te
worden vastgelegd. Aan heffingen zonder belastingkarakter wordt alleen de eis gesteld
dat deze bij wet moeten worden geregeld.
In ons Verslag 1993 (Algemene Rekenkamer, 1994, p. 30) stellen we dat het onderscheid
tussen heffingen mét en zónder belastingkarakter ons geen uitsluitsel geeft over de
vraag wanneer een heffing wel en geen belastingkarakter heeft. In dit verslag zijn we
ervan uitgegaan dat, wanneer de opbrengst van de heffing naar de algemene middelen
gaat, deze een belastingkarakter heeft en wanneer de opbrengst naar een specifieke
bestemming gaat, er sprake is van een heffing zonder belastingkarakter. In dit laatste
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geval is het zinvol om te (blijven) spreken van een bestemmingsheffing, ook al komt
het vaak voor dat de heffing ook bedoeld is om bepaalde gedragingen te reguleren. En
wanneer de heffing alleen beoogt bepaalde gedragingen te reguleren en toch toekomt
aan de algemene middelen, blijven we spreken van een regulerende heffing.

11.3

Ministeriële verantwoordelijkheid
In principe geldt ook hier weer dat de minister verantwoordelijk is voor de manier
waarop hij de inzet van zijn instrumenten heeft vormgegeven (algemene
verantwoordelijkheid) en voor het gebruik van zijn bevoegdheden, zoals sancties bij
niet-naleving van subsidievoorwaarden (specifieke verantwoordelijkheid).
Vanuit dit algemene uitgangspunt gaan we hier specifieker in op de ministeriële
verantwoordelijkheid bij staatsdeelnemingen en de andere. Op specifieke doelen
gerichte financiële bindingen (subsidies, leningen, garanties, belastinguitgaven,
bijdragen in natura en opdrachten).

11.3.1

Deelnemingen
In 2007 is in het deelnemingenbeleid het accent verschoven van het afstoten en
privatiseren van staatsdeelnemingen naar het actief beheren van staatsdeelnemingen
(Financiën, 2007a, p. 2-3). In de loop van de tijd waren de ondernemingen die volledig
commercieel opereerden in de mark, verkocht, zoals Pinkroccade en kpn. De
belangrijkste bedrijven die na 2007 nog in portefeuille zitten, zijn veelal bedrijven die
opereren vanuit een natuurlijk of gereguleerd monopolie (bijvoorbeeld voor infrastructuur zoals TenneT, ns en Schiphol), bedrijven die dienstverlening voor de
overheid of overheidsgerelateerde organisaties verzorgen en deelnemingen met een
specifieke publieke taak, zoals gebiedsontwikkeling. De overgebleven deelnemingen
hebben zo een meer publiek karakter. Naar aanleiding daarvan is eind 2007 het
deelnemingenbeleid herzien en wordt nu bij de uitoefening van het aandeelhouderschap nadrukkelijker rekening gehouden met de publieke belangen.
Vaak wordt voor het borgen van publieke belangen wet- en regelgeving met
bijbehorend toezicht ingezet. Maar volgens de nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid
(Financiën, 2007a, p. 3) wordt borging van de publieke belangen via uitsluitend weten regelgeving en toezicht in sommige gevallen als te rigide ervaren. Dat heeft er onder
meer mee te maken dat de betreffende publieke belangen in sommige gevallen niet
anders dan in algemene termen kunnen worden omschreven, veranderlijk kunnen zijn
dan wel dat naleving van de randvoorwaarden niet afgedwongen kan worden.
Bij de invulling van het publieke belang binnen het aandeelhouderschap richt de Staat
zich op de strategische koers van de onderneming, het toetsen van belangrijke
investeringsvoorstellen, de statutaire doelomschrijving en het beloningsbeleid
(Financiën, 2007a, p. 4-5). In het publieke aandeelhouderschap moet overigens wel
een evenwicht worden gevonden tussen de borging van de publieke belangen en een
efficiënte bedrijfsvoering en een structureel financieel gezonde situatie (Financiën,
2007a, p. 3 en 15). Verder moet de borging van publieke belangen ook plaatsvinden
binnen de kaders van het vennootschapsrecht. Binnen de systematiek daarvan heeft de
aandeelhouder de operationele verantwoordelijkheid via de raad van commissarissen
uitbesteed aan de bestuurders en bemoeit hij zich niet rechtstreeks met operationele
zaken (Financiën, 2007a, p. 16). Dus ook al blijft de minister zijn algemene
verantwoordelijkheid houden voor de vormgeving van zijn beleid, in de systematiek
van het vennootschapsrecht ligt een beperking van bevoegdheden (specifieke
verantwoordelijkheid).
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Voorbeeld: Gasrotonde
De staatsbedrijven Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN) investeren tot 2014 A 8,2 miljard in
binnen- en buitenland in de ontwikkeling van een ‘gasrotonde’, waarbij Nederland knooppunt
moet worden voor gastransport in Noordwest-Europa. Het kabinet omschreef de ambitie als
‘beleidsicoon’. Destijds is vooraf niet onderzocht of dit instrument effectief kan zijn: wordt zo
aardgas als energiebron veiliggesteld voor Nederland, ook als het eigen gas op raakt? Draagt deze
aanpak voor Nederland bij aan economische groei? Ministers behoren als aandeelhouders bij de
beoordeling van investeringen van staatsbedrijven als Gasunie en EBN het publieke belang mee te
wegen. Dat is niet aantoonbaar gebeurd. De Staat loopt daarnaast financiële risico’s met de
investeringen in de gasrotonde.
De minister van El&I is het niet eens met deze conclusie in ons rapport over de Gasrotonde
(Algemene Rekenkamer, 2012a). Bij investeringen die voortvloeien uit wettelijke taken is volgens de
minister geen afzonderlijke toets aan het publieke belang nodig, wel bij commerciële investeringen
zoals in het Duitse gasnet en voor de gasopslag Bergermeer. De Algemene Rekenkamer ziet de
uitwerking van deze toets graag in de praktijk. De minister van EL&I zegt toe de Tweede Kamer
meer inzicht te verschaffen in de mate waarin de Staat betrokken is bij de kosten, baten en risico’s
van gasrotonde-investeringen. Wij bevelen een volledig en juist inzicht aan – ook over de toets van
het publieke belang. Zeker nu gebleken is dat indertijd de onderbouwing van de
gasrotondestrategie ontbrak en financiële risico’s inmiddels manifest worden.

Overigens kan een staatsdeelneming ook zbo dan wel rwt zijn, bijvoorbeeld dnb en
Prorail. Dan zijn er meer directe beïnvloedingsmogelijkheden voor de minister, omdat
deze dan niet via het vennootschapsrecht, maar via het bestuursrecht lopen. Zo kent de
Kaderwet zbo’s de mogelijkheid toe aan de minister om beleidsregels te geven voor de
taakuitvoering door het zbo en vernietiging van besluiten van het zbo door de minister.
Maar ook hier zijn de directe (operationele) beïnvloedingsmogelijkheden voor de
minister begrensd. Dit impliceert dat wanneer de overheid toch een directere rol wil,
een directere relatie tussen uitvoerder en verantwoordelijk minister voor de hand ligt,
bijvoorbeeld als onderdeel van een departement of in de vorm van een agentschap
(Financiën, 2007a, p. 16).

11.3.2

Directe financiële bindingen
Gebonden aan verkrijging of aan besteding
Bij de andere financiële bindingen (subsidies, leningen, garanties, belastinguitgaven,
bijdragen in natura en opdrachten) is er wel een directe relatie tussen de bijdrage van
het Rijk en het publieke belang. Dat geeft de minister meer mogelijkheden om zijn
verantwoordelijkheid specifiek vorm te geven.
Binnen deze financiële bindingen is de vraag van belang of de besteding of de verkrijging
door de ontvanger van de bijdrage gebonden is aan voorwaarden. Bij subsidies en
leningen is doorgaans beide het geval. Bij garanties en belastinguitgaven is alleen de
verkrijging gebonden aan voorwaarden en de besteding niet, op enige uitzonderingen
bij garanties na, zoals kredietgaranties. Bij opdrachten is de besteding gebonden en de
verkrijging veelal niet.
Voor alle financiële bindingen geldt dat de verstrekking ervan door het departement
moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals passen in het begrotingsartikel en bij
opdrachten voldoen aan de aanbestedingsregels.
Wanneer een derde publiek geld krijgt en besteedt, moet de minister zich er altijd door
goed toezicht van vergewissen dat dat overeenkomstig de voorwaarden is gebeurd.
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Organisaties moeten zich daarover ook verantwoorden. Dat stelt bepaalde eisen aan
het arrangement. Het is de (algemene) verantwoordelijkheid van de minister dat het
arrangement zo is ingericht dat hij kan nagaan of aan de voorwaarden is voldaan en zo
nodig kan interveniëren.
De voorwaarden voor de verkrijging zijn doorgaans heel specifiek, die voor besteding
kunnen echter heel open en ruim omschreven zijn of juist heel precies en nauwkeurig.
De vraag is dan hoe dit doorwerkt in de (algemene en specifieke) ministeriële
verantwoordelijkheid. Daartoe moet onderscheid worden gemaakt tussen verantwoordelijkheid voor de besteding van het geld en die voor het daarmee samenhangende
beleid. Mede vanuit de eisen van vbtb moeten het bestuurlijke en het financiële
arrangement op elkaar aansluiten (zie ook §3.4.4).
Verantwoordelijkheid voor het geld
De minister heeft voor het publieke geld altijd een algemene en een specifieke
verantwoordelijkheid. Hij moet altijd nagaan of het publieke geld juist verkregen dan
wel besteed is binnen de daaraan gestelde voorwaarden, of die nu heel ruim of heel
precies zijn geformuleerd (rechtmatigheid). Daarnaast heeft hij ook een algemene
verantwoordelijkheid voor het financiële arrangement; vooral verantwoording en
toezicht dienen goed geregeld te zijn.
Verantwoordelijkheid voor het beleid
Waar de verantwoordelijkheid voor het publieke geld steeds specifiek èn algemeen is,
kan de minister voor het beleid soms alleen een algemene verantwoordelijkheid
hebben en soms beide.
Bij open voorwaarden kan het geld bestemd zijn voor beleid waarbij de minister de
derde een grote vrijheid laat en hij geen verdere bevoegdheden heeft. Dan heeft de
minister alleen een algemene verantwoordelijkheid: de zorg dat het beleids- of
wettelijk kader zodanig is vormgegeven dat de doelstellingen (kunnen) worden
gerealiseerd. Hij zal dan wel moeten weten welke resultaten het beleid of het systeem
oplevert en of dit gezien die resultaten eventueel bijgesteld moet worden.
Bij precies geformuleerde ofwel gesloten voorwaarden is er weinig beleidsvrijheid voor
de derde en zal de minister veelal ook over de nodige bevoegdheden beschikken. Hij
heeft dan voor het beleid ook een specifieke verantwoordelijkheid: hij dient zijn
bevoegdheden te gebruiken om te zorgen dat het beleid juist wordt uitgevoerd.
Uiteraard blijft ook hier de algemene verantwoordelijkheid voor het bestuurlijke
arrangement.
Samenhang verantwoordelijkheid voor publiek geld en voor beleid
Bij gesloten voorwaarden zullen verantwoording over en verantwoordelijkheid voor
publiek geld en beleid veelal samenvallen. De rechtmatigheidsinformatie (dus de
informatie over de naleving van voorwaarden) zal tevens als beleidsinformatie kunnen
dienen. Bij meer open normen en prestatiedoelstellingen kan dat niet en zal de
beleidsinformatie apart moeten worden verkregen.
Een samenvatting van het voorgaande is te vinden in figuur 23, overigens gelijk aan
figuur 3 (§ 3.4.4).
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Figuur 23 Ministeriële verantwoordelijkheid bij directe financiële bindingen met derden
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11.4

Verantwoording en toezicht

11.4.1

Algemeen beoordelings- en afwegingskader
In het voorwoord bij ons rapport Garanties van het Rijk (Algemene Rekenkamer,
1998b, p. 6-7) hebben we een algemeen beoordelingskader gegeven voor de vier in
artikel 59 van cw 2001 genoemde financiële bindingen: deelnemingen, subsidies,
leningen en garanties. Ons beoordelingskader spitste zich toe op vier elementen:
• financieel beheer;
• doelmatigheid van het gehanteerde instrument;
• doelbereiking en effectiviteit;
• verantwoording aan de Staten-Generaal.
We deden in dit rapport de aanbeveling om een rijksbreed beleid (afwegingskader) te
formuleren op grond waarvan ministeries kunnen afwegen welk (financieel)
instrument het meest in aanmerking komt om een beleidsdoel te realiseren in relatie
tot de financiële mogelijkheden van het Rijk.
De toenmalige minister van Financiën vond het formuleren van een dergelijk beleid
een aantrekkelijke gedachte, maar in de praktijk moeilijk vorm te geven, omdat
beleidssituaties teveel van elkaar verschillen (Algemene Rekenkamer, 1998b, p. 7). In
ons rapport Garanties, leningen en deelnemingen van het Rijk (Algemene Rekenkamer,
2005a, p. 19) dan ook dat de minister een dergelijk algemeen beleid niet had
geformuleerd. Ook de andere ministeries hadden geen afwegingskader voor de inzet
van financiële instrumenten.
De directe financiële bindingen zijn gevoelig voor misbruik en oneigenlijk gebruik
(m&o).

11.4.2

Deelnemingen
cw 2001
Artikel 34 van de cw 2001 bevat voorschriften voor deelnemingen van de Staat in
bedrijven. Zo schrijft het vijfde lid een voorhangprocedure voor voor deelneming in
een nv of bv, waarvan de Staat ten minste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal
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houdt dan wel krijgt. Volgens het zesde lid geldt de voorhangprocedure tevens voor
verstrekking van in aandelen converteerbare leningen door de Staat aan een nv of bv,
waarvan de Staat ten minste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal heeft dan wel door
die verstrekking zou verkrijgen bij onmiddellijke conversie. Het achtste lid bepaalt dat
de minister van andere deelnemingen, leningen en van het geheel of gedeeltelijk
vervreemden van deelnemingen en van in aandelen converteerbare leningen door de
Staat achteraf schriftelijk mededeling aan de Staten-Generaal moet doen.
Jaarverslag beheer Staatsdeelnemingen en nota Deelnemingenbeleid
Een overzicht van de staatsdeelnemingen en van de mutaties daarin is te vinden in het
Overzicht deelnemingen staatsdeelnemingen en transacties op de website van het Ministerie
van Financiën.101
Vanaf 2009 brengt het ministerie ook jaarlijks (weer) een Jaarverslag beheer staatsdeelnemingen uit (Financiën, 2010b). In 2010 verscheen het Jaarverslag 2009 Beheer
Staatsdeelnemingen (Financiën, 2010c). In dit document staan drie elementen centraal:
de ondernemingen waarin de Staat aandelen houdt en de mutaties daarin, de wijze
waarop de staat invulling heeft gegeven aan het aandeelhouderschap in deze bedrijven
en de ontwikkelingen bij staatsdeelnemingen en in het staatsdeelnemingenbeleid
gedurende het kalenderjaar.
De totale waarde van de deelnemingen staat op de Staatsbalans.
De uitgangspunten van het kabinet zijn te vinden in de kabinetsnota’s over het
deelnemingenbeleid, vooral in de nota’s Deelnemingenbeleid Rijksoverheid uit 2007 en
2009.
Toetspunten Algemene Rekenkamer
Het rapport Garanties. Leningen en Deelnemingen (Algemene Rekenkamer, 2005a,
p. 44-59 en 64-67) gaat nader in op het onderwerp staatsdeelnemingen. Het geeft
allereerst een beeld van de omvang en kenmerken van deze deelnemingen. Daarna
volgen de opzet en realisatie van het rijksbreed en departementaal beleid, de resultaten
van onderzoek naar het beheer van staatsdeelnemingen, de coördinatie van het beheer
door de minister van Financiën en ten slotte de informatievoorziening over staatsdeelnemingen aan de Tweede Kamer. Bij elk onderwerp staat waaraan is getoetst en
doen we aanbevelingen.

11.4.3

101
www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/staatsdeelnemingen/documenten-enpublicaties/brochures/2010/
12/15/overzicht-van-staatsdeelnemingen-en-transacties.html

Subsidies
Subsidieoverzicht Rijk
In principe krijgt de Tweede Kamer eens per vier jaar een overzicht van alle verstrekte
subsidies in het Subsidieoverzicht Rijk (sor). Het sor 2010 (Financiën, 2010f ) is
gebaseerd op door departementen verstrekte informatie over subsidieregelingen en
subsidies. Opgenomen zijn subsidies en bijdragen van departementen en zbo’s
conform de definiëring van het subsidiebegrip in artikel 4.21 van de Awb. Zo zijn niet
opgenomen: aanspraken of verplichtingen op grond van fiscale wetten en
volksverzekeringen, inkomensoverdrachten, verstrekkingen aan publiekrechtelijk
ingestelde rechtspersonen, specifieke uitkeringen aan medeoverheden en structurele
bekostiging van onderwijs en onderzoek (eerste geldstroom).

132

algemene rekenkamer

Dwingendrechtelijke toepasselijkheid subsidietitel
Op subsidies is dwingendrechtelijk subsidietitel 4.2 van de Awb van toepassing. Deze
subsidietitel regelt de toekenning, de vaststelling (afrekening) en eventueel terugvorderen van de subsidie. Verder geeft de subsidietitel in art. 4:37 bestuursorganen
voor projectsubsidies de mogelijkheid een aantal nadere verplichtingen op te leggen
aan de subsidieontvanger voor onder meer:
• de aard en omvang van de gesubsidieerde activiteiten;
• de subsidieadministratie;
• het verstrekken van informatie in de periode tussen subsidieverlening en
subsidievaststelling;
• het afleggen van verantwoording over de activiteiten en bijbehorende inkomsten en
uitgaven, voor zover dat nodig is voor de subsidievaststelling.
In de subsidietitel van de Awb is echter niet altijd standaard een accountants- dan wel
rechtmatigheidsverklaring voorgeschreven. Die verplichting geldt alleen bij per
boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen, waarbij dit wettelijk of bij de
subsidieverlening is bepaald (artikel 4:79 Awb).

102
Den Ouden , W., J. Jacobs
en N. Verheij, Subsidierecht.
Kluwer, Deventer, 2004.
p. 19.
103
Voorbeelden zijn artikel 3

Uitzonderingen op de toepasselijkheid
Het tweede en derde lid van artikel 4:21 Awb vermeldt de uitzonderingen op de
subsidietitel. Het gaat om faciliteiten in de fiscale- en premiesfeer en uitkeringen aan
publiekrechtelijke rechtspersonen (Den Ouden, Jacobs & Verweij, 2004, p. 19-21).
De subsidietitel is op belastinguitgaven niet van toepassing (tweede lid artikel 4:21)
omdat de aanspraak hierop wordt vastgesteld met het opleggen van de aanslag, dus via
het formele en materiële belastingrecht.
Het derde lid bepaalt dat artikel 4:21 niet van toepassing is op de aanspraak op
financiële middelen die wordt verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift dat
uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn
ingesteld.102 Het gaat hier om de zogeheten specifieke uitkeringen aan gemeenten en
provincies en de uitkeringen aan publiekrechtelijke zbo’s. Overigens bestaat de
mogelijkheid om in afwijking van artikel 4:21 de subsidietitel 4.2 Awb bij bijzondere
wet toch van toepassing te verklaren op bepaalde subsidies aan overheden. Dat gebeurt
ook in de praktijk regelmatig (zie bv. art 3 Kaderwet ez-subsidies, art. 3 Kaderwet
lnv-subsidies en art. 75 Wet personenvervoer 2000).103
Uitkeringen aan privaatrechtelijk vormgegeven zbo’s vallen wel onder de subsidietitel.
In dat geval zijn de beheers- en verantwoordingsregels van de Kaderwet zbo’s in
beginsel niet van toepassing (art. 36 Kaderwet zbo’s).104

Kaderwet EZ-subsidies,
artikel 3 Kaderwet LNVsubsidies en artikel 75 Wet
personenvervoer 2000.
104
Van Buuren, P.J.J. en T.C.
Borman, Algemene wet
bestuursrecht. Tekst &
Commentaar. Kluwer,
Deventer, 2009. p. 184.
105
Tweede Kamer, vergaderjaar
2000–2001, 27 426, nr. 3,
p. 10.

Overeenkomstige toepassing
Het vierde lid van artikel 4:21 Awb bepaalt dat de subsidietitel 4.2 Awb van overeenkomstige toepassing is op de bekostiging van het onderwijs. De onderwijsinstellingen zijn
uitgezonderd van de werking van de Kaderwet zbo’s,105 maar op deze manier is toch
een algemene regeling voor de verantwoording van de bekostiging getroffen.
Wettelijke grondslag
Volgens artikel 4:23 Awb mag een bestuursorgaan in beginsel een subsidie slechts
verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift. Het derde lid van dit artikel 4:23
maakt op deze regel een uitzondering voor spoedeisende subsidies (voor ten hoogste
een jaar), Europese subsidies, begrotingssubsidies (subsidies waarbij in de begroting
subsidieontvanger en het subsidiemaximum zijn vermeld) en incidentele subsidies
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(voor bijvoorbeeld eenmalige activiteiten).
Om toch nog enige democratische controle op deze uitzonderingen mogelijk te maken
moet een bestuursorgaan jaarlijks een verslag publiceren over de verstrekking van
buitenwettelijke subsidies (vierde lid artikel 4.23), met uitzondering van de Europese
en begrotingssubsidies, waarvan de openbaarheid langs andere weg al is verzekerd
(Den Ouden, Jacobs & Verweij, 2004, p. 38).
Evaluatie van subsidieregelingen
In artikel 4:24 van de Awb is bepaald dat tenminste een maal per vijf jaar een verslag
moet worden gepubliceerd over de doeltreffendheid en de effecten van wettelijke
subsidieregelingen in de praktijk.
Uniform subsidiekader
Op 1 januari 2010 is het zogeheten uniform subsidiekader in werking getreden (Financiën,
2009b). Het heeft als doel het terugdringen van de administratieve lasten voor
subsidieontvangers en overheid. Daarvoor zijn de uitvoering en het financieel beheer
van rijkssubsidies vereenvoudigd. Het uniform subsidiekader kent drie uitvoerings- en
verantwoordingsarrangementen, afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag
(zie onderstaand kader). Begrippen en verplichtingen in het subsidieproces (zoals
termijnen, voorschotten en rapportages) zijn geüniformeerd en vereenvoudigd. Ten
slotte is rijksbreed beleid ontwikkeld om misbruik te voorkomen (Financiën, 2009c,
p. 1).
Schema standaardsituaties
Het uniform subsidiekader kent drie standaardvarianten: voor subsidies tot A 25.000, van A 25.000 tot A 125.000 en voor subsidies vanaf A 125.000.
Bij sommige subsidieregelingen met hoge bedragen kan hiervan worden afgeweken, als er weinig risico’s gelden. Dan gelden de verplichtingen en
verantwoordingen van een lagere variant.
Subsidiebedrag

Minder administratie

Verantwoording

Voorbeeld

Situatie 1

Vooraf vastgesteld bedrag

Geen financiële

Bewijs van prestatie bewaren.

Een expositie

Subsidies

voor afgesproken

verantwoording of

Meldingsplicht bij veranderingen

Voor de mogelijke controle

tot A 25.000

prestaties.

accountantsverklaring.

prestatie.

dienen bewijsstukken, zoals

Geen inhoudelijke

een flyer.

verantwoording over
prestatie.
Situatie 2

Vooraf vastgesteld bedrag

Geen financiële

Altijd inhoudelijke verantwoording

Een congres

Subsidies

voor afgesproken

verantwoording of

over prestaties. Bewijs bewaren.

Voor de verantwoording

vanaf

prestaties.

accountantsverklaring.

Meldingsplicht bij veranderingen

dienen bewijsstukken, zoals

prestatie.

een verslag van activiteiten.

A 25.000 tot
A 125.000
Situatie 3

Bedrag op basis van

Desgevraagd financiële

Altijd inhoudelijke verantwoording

Een project

Subsidies

prestaties en werkelijk

verantwoording en/of

over prestaties. Bewijs bewaren.

Voor de verantwoording

vanaf

gemaakte kosten.

accountantscontrole.

Desgevraagd (vooraf afgesproken)

dienen bewijsstukken, zoals

financiële verantwoording en

een verslag van activiteiten

accountantsverklaring.

plus werkelijke kosten.

A 125.000

Meldingsplicht bij veranderingen
prestaties.
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Toetspunten Algemene Rekenkamer
Het Verslag 1988 (Algemene Rekenkamer, 1989) bevat een onderzoek naar subsidies.
Daarin geven we met een procesbenadering als uitgangspunt, een kader voor de
beoordeling van subsidies. Dit kader betreft vooral het proces van subsidieverstrekking
door de departementen.
In ons rapport Inzicht in fiscale stimuleringsmaatregelen, specifieke uitkeringen en subsidies
(Algemene Rekenkamer, 2010b) zijn we onder meer nagegaan in hoeverre subsidieregelingen een einddatum hebben, zoals in 2003 bij Tweede-Kamermotie werd
gevraagd. Verder zijn we nagegaan in hoeverre subsidieregelingen geëvalueerd
worden, of evaluaties gepland zijn en in welke mate dat binnen vijf jaar gebeurt.
Vertrekpunt van het rapport Leren van subsidie-evaluaties (Algemene Rekenkamer, 2011b)
vormt de vraag: in hoeverre houdt het Rijk in de gaten of al de subsidiegelden effectief
worden besteed? We hebben onderzocht of het Rijk de subsidies goed evalueert, in
hoeverre het de uitkomsten en de lessen daaruit adequaat benut door bijvoorbeeld
ineffectieve subsidies aan te passen of stop te zetten. Ook zijn we nagegaan in hoeverre
de informatie die ministers aan de Tweede Kamer sturen over de effectiviteit van
subsidies een ongekleurde weergave is van de informatie in de evaluatierapporten.
Onze hoofdconclusie was dat subsidies over het algemeen gebrekkig worden
geëvalueerd. Hierdoor blijft veelal onbekend of ze effectief zijn en bestaat het risico dat
ministers beslissingen nemen over bijvoorbeeld voortzetting van een subsidieregeling
op basis van niet onderbouwde informatie over de effectiviteit ervan. Ook bestaat het
risico dat ministers hierover niet onderbouwde informatie aan de Tweede Kamer
verstrekken.
We stelden vast dat deze risico’s zich in de praktijk ook voordoen: bewindspersonen
gebruikten in de onderzochte periode daadwerkelijk de uitkomsten van gebrekkige
evaluaties bij het nemen van beleidsbeslissingen en in de verantwoording aan de
Tweede Kamer.
Het is onbekend welk deel van de subsidieregelingen binnen de wettelijke termijn van
vijf jaar wordt geëvalueerd.
Tegelijk met bovengenoemd rapport publiceerden we Handreiking voor effectevaluaties van
subsidies (Algemene Rekenkamer, 2011c) voor beleidsambtenaren die verantwoordelijk
zijn voor de vormgeving en evaluatie van subsidies. Doel is eraan bij te dragen dat bij
de instelling van nieuwe subsidies, de aanpassing van bestaande subsidies en de
verantwoording over subsidieuitgaven betrouwbare en adequate informatie over de
effectiviteit wordt gebruikt.
Naast deze handreiking staat op onze website een webdossier met meer tips en
voorbeelden: www.rekenkamer.nl/subsidie-evaluaties.

11.4.4

Garanties
Een overzicht van de garantieverplichtingen van de rijksoverheid - totaal en
afzonderlijk - is te vinden in het Garantieoverzicht 2009-2011 op de website van het
Ministerie van Financiën106 en in de Miljoenennota (Financiën, 2010d, bijlage 2,
p. 12-14). Het totaal van de ultimo een jaar uitstaande rijksgaranties is te vinden op
de saldibalans van het Rijk (Financiën, 2011a, bijlage 3, p. 61).

106
www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/overheidsfinancien/garanties.

Toepasselijke regelingen
Hiervoor is al vermeld dat volgens de literatuur overheidsgaranties onder de subsidiedefinitie van de Awb vallen (zie §11.1.2). Dat betekent dat ze vallen onder titel 4.2 Awb.
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Per 1 januari 1987 geldt voor leningen onder garantie van het Rijk het zogenoemde
Rijksgarantiekader. Dit kader geeft de voorwaarden waaraan leningen moeten voldoen
om in aanmerking te komen voor garantie van het Rijk.107
Toetspunten Algemene Rekenkamer
Normen van de Algemene Rekenkamer bij onderzoek naar garanties kwamen aan de
orde in Garanties, Leningen en Deelnemingen (2005a, p. 20-34 en 60-63). Dit rapport geeft
allereerst een beeld van de omvang en kenmerken van de uitstaande garanties en van
de opzet en realisatie van rijksbreed en departementaal beleid. Daarna volgen de
resultaten van het onderzoek naar het financieel beheer van garanties (regelgeving,
toezicht en controle), van de deelonderzoeken naar administraties en van de casusonderzoeken over het financieel beheer. Ten slotte komt de informatievoorziening over
garanties aan de Tweede Kamer aan bod, voor zover deze begroting en verantwoording
betreft.
Toetspunten voor garanties gaven we eerder in het rapport Garanties van het Rijk
(Algemene Rekenkamer, 1998b).

11.4.5

Leningen
De Staatsbalans 2010 geeft een totaaloverzicht van de door het Rijk verstrekte
kortlopende (post B4) en langlopende leningen (post B5) (Financiën, 2011a, p. 61). In
de internetbijlage worden deze posten toegelicht en gespecificeerd (Financiën, 2011c).
Regelingen
Er is geen algemeen rijksbeleid voor de door het Rijk verstrekte leningen, met uitzondering van de op artikel 49 cw 2001 gebaseerde Regeling rekening-courant- en leningenbeheer derden (Staatscourant 2007: 77).
Europees beleid voor leningen betreft het verbod op staatssteun, de transparantierichtlijn en het mededingingsbeleid. Er is voor het instrument leningen maar zeer
beperkt departementsbreed beleid (Algemene Rekenkamer, 2005a, p. 37-38).
Overheidskredieten vallen onder de subsidiedefinitie van de Awb (zie § 11.1.2) en
hiervoor geldt dus titel 4.2 van de Awb.

107
www.rijksoverheid.nl/
documenten-enpublicaties/richtlijnen/
2010/12/01/rijksgarantiekader.html

Toetspunten Algemene Rekenkamer
Normen van de Algemene Rekenkamer bij onderzoek naar leningen door het Rijk zijn
te vinden in Garanties, Leningen en Deelnemingen (2005a, p. 35-43 en 60-63). Dit rapport
geeft allereerst een beeld van de omvang en kenmerken van de uitstaande leningen en
van de opzet en realisatie van het rijksbreed en departementaal beleid. Daarna volgen
de resultaten van onderzoek naar het financieel beheer van leningen (regelgeving,
toezicht en controle) en van deelonderzoeken naar administraties. Ten slotte komt de
informatievoorziening over leningen aan de Tweede kamer aan bod, voor zover deze de
begroting en verantwoording betreft.
Onze conclusie is dat rijksbreed beleid voor leningen en garanties afzonderlijk nog
onvoldoende is ontwikkeld. Ook schieten het (financieel) beheer, het toezicht en de
controle bij garanties en leningen op onderdelen tekort. De informatievoorziening aan
de Tweede Kamer over vooral risico’s kan beter. Naar aanleiding van onze eerdere
rapporten over garanties van het Rijk (1998) en over leningen (1995) deed de minister
van Financiën een aantal toezeggingen om het beleid, beheer en de informatievoorziening aan de Tweede Kamer te verbeteren. De minister kwam deze toezeggingen
ten dele na.
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11.4.6

Belastinguitgaven
Vanaf het begrotingsjaar 2002 bevat de belastinguitgavenbijlage bij de Miljoenennota
(Financiën, 2010d, bijlage 5, p. 25-33) - totaal en afzonderlijk - een overzicht van de
belastinguitgaven en de evaluaties daarvan. Omdat de belastinguitgaven leiden tot een
derving van belastinginkomsten, verloopt de budgettaire verantwoording van
belastinguitgaven via de begroting van het Ministerie van Financiën (2010a, p. 4).
Regelingen
Omdat belastinguitgaven instrumentele doelen hebben, zijn ze onderdeel van de
vbtb-systematiek. In de rijksbegrotingvoorschriften vanaf 2002 staat dan ook expliciet
dat departementen hun belastinguitgaven moeten opnemen en verantwoorden in hun
begrotingen en jaarverslagen.108 Verder bieden de Rijksbegrotingsvoorschriften een
toetsingskader voor de belastinguitgaven.109
Toetspunten Algemene Rekenkamer
Er zijn geen specifieke Algemene Rekenkamernormen voor belastinguitgaven. Wel
hebben we in Inzicht in belastinguitgaven, specifieke uitkeringen en subsidies (Algemene
Rekenkamer, 2010b) alle belastinguitgaven (en specifieke uitkeringen) van het Rijk
gerangschikt naar doelstellingen. Ook zijn we nagegaan of er van de afzonderlijke
regelingen evaluaties voorhanden waren. Aanvullend is bij belastinguitgaven (en
specifieke uitkeringen) gekeken of er in de gevonden evaluaties conclusies stonden
over de effectiviteit van de geëvalueerde regeling (Algemene Rekenkamer, 2010b,
p. 38).
Uit het onderzoek bleek dat bij de belastinguitgaven veertig regelingen niet zijn
geëvalueerd (40% van het totaal, met samen een financieel belang van € 4,7 miljard).
Van de specifieke uitkeringen zijn er 94 niet geëvalueerd (86%, met een financieel
belang van € 7,4 miljard). Van de subsidies die zijn ingesteld vóór 1 januari 2005 en ten
tijde van ons onderzoek dus geëvalueerd hadden moeten zijn, was 59% (€ 0,4 miljard)
niet geëvalueerd.
Bij slechts 23 van de 60 geëvalueerde belastinguitgaven staat in de evaluatie een
duidelijke effectiviteitsuitspraak: zestien van de 23 belastinguitgaven zijn effectief. Van
77 belastinguitgaven (financieel belang: ruim € 8,3 miljard) bestaat geen inzicht in de
effectiviteit.
Bij zeven van de vijftien specifieke uitkeringen die zijn geëvalueerd, bevat de evaluatie
een duidelijke effectiviteitsuitspraak; alle zeven blijken effectief. Bij 102 specifieke
uitkeringen (financieel belang: ruim € 11,0 miljard) bestaat geen inzicht in de
effectiviteit.

11.4.7

108

Bijdragen in natura
Verstrekkingen in natura, zoals het om niet ter beschikking stellen van personeel of
materieel, zijn niet terug te vinden in de departementale begrotingen. Ook anderszins
zijn daar geen overzichten van.
Wel constateerde de Algemene Rekenkamer onder meer bij het onderzoek naar
stichtingen enige malen verstrekkingen in natura, bijvoorbeeld bij de stichting
Veteranendag en de Nederlandse Defensie Academie (Algemene Rekenkamer, 2011f ).

Zie bijvoorbeeld Financiën
(2011d), p. 60-61.
109
Zie bijvoorbeeld Financiën
(2010d, Model 5.02), p. 201.

Regelingen
Er is geen algemeen rijksbeleid. Het lijkt bij de bijdragen in natura ook om betrekkelijk
incidentele maatwerkgevallen te gaan. De normen die de departementen hanteren zijn
verder ook niet bekend.
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Verstrekkingen in natura vallen niet onder de subsidietitel van de Awb § 11.1.2).
Toetspunten Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer heeft (nog) geen systematisch onderzoek gedaan naar
bijdragen in natura door het Rijk aan derden.

11.4.8

Betalingen voor opdrachten
In plaats van via publiekrechtelijke subsidiëring gebeurt betaling aan derden voor de
uitvoering van rijksbeleid steeds vaker binnen privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen,
zoals convenanten,110 contracten en opdrachten (Algemene Rekenkamer, 2009f, p. 10).
In de meeste departementale begrotingen en jaarverslagen is over de aard van de
financiële relatie met derden en de bedragen die daarmee gemoeid zijn, bijna niets
terug te vinden. Uitzondering daarop is de begroting van het Ministerie van vws,
overigens pas na herhaalde verzoeken daartoe vanuit de Tweede Kamer.111 In de
begroting 2008112 van dit departement staan bij de operationele doelstellingen
gespecificeerde overzichten van de instellings- en projectsubsidies en de opdrachten,
vaak op instellingsniveau. In 2009 constateerde was bij de andere departementen
veelal onduidelijk wat de aard van de financiële relatie met derden is en waren
individuele bedragen niet gespecificeerd. In veel gevallen werd ook niet in andere
documenten aangegeven hoeveel geld er precies in omging.113
Ook de departementale jaarverslagen geven niet veel informatie over specifieke
financiële relaties (Algemene Rekenkamer, 2009f, p. 25).

110
‘Convenanten zijn schriftelijke afspraken tussen de
centrale overheid en één of
meer wederpartijen, gericht
op verwezenlijking van
overheidsbeleid.’ (AZ,
2003).
111
Zoals Tweede Kamer,
vergaderjaar 2005–2006,
30 300 XVI, nr. 50.
112
Tweede Kamer, vergaderjaar
2007–2008, 31 200 XVI,
nr. 1-2.
113
Algemene Rekenkamer
(2009). Zicht op veranderingen in financiële relaties
tussen Rijk en derden.
Tweede Kamer, vergaderjaar
2008-2009, 31 887, nrs. 1-2,
p. 25.
114
Subsidiebeleid VWS,
Tweede Kamer, vergaderjaar
2003-2004, 29 214, p. 2.

Regelingen
In de achtergrondstudie Zicht op veranderingen in financiële relaties tussen Rijk en derden
(Algemene Rekenkamer, 2009f, p. 17) stelden we dat je mag verwachten dat het Rijk
afweegt welke financiële relatievorm met een derde het beste past in een gegeven
situatie. Bij de keuze tussen bijvoorbeeld subsidie of contractuele opdracht moeten de
consequenties voor de sturingsmogelijkheden van de minister worden meegenomen.
Uit een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie (Justitie, 2006. p. 25-29)
blijkt dat de argumenten van gemeenten en provincies voor de privaatrechtelijke
taakbehartiging over het algemeen beperkt, vrij algemeen en oppervlakkig zijn. De
conclusie is dat de keuze voor de publieke of private weg te weinig gebaseerd lijkt op
een fundamentele afweging van de voor- en nadelen van diverse opties. Hoewel niet
bekend is of deze conclusies ook gelden voor het Rijk, werd bij onze casussen in de
genoemde achtergrondstudie (Algemene Rekenkamer, 2009f, p. 17) evenmin duidelijk
welke afweging was gemaakt.
De minister van vws heeft in zijn subsidiebeleid een expliciete motivering opgenomen
voor de inzet van andere financiële instrumenten (zoals projectsubsidies en contractuele opdrachten) dan traditionele (instellings)subsidies. Het motief hiervoor was dat
het departement voor zijn geld concrete resultaten wil zien. Bij (instellings)subsidies
is dat verband minder direct.114
Andere ministeries hebben geen algemeen beleid voor de inzet van bijvoorbeeld
opdrachten. In vergelijkbare gevallen geven departementen soms programma- of
projectsubsidies en soms opdrachten, zonder dat duidelijk is welke afweging is
gemaakt.
Materieel is er vaak weinig tot geen verschil tussen een subsidie en een opdracht. Zo
kwamen we regelmatig tegen dat voorafgaand aan de subsidietoekenning het
ministerie uitgebreid met een instelling had onderhandeld over wat er voor de subsidie
moet worden gedaan (‘geleverd’) (Algemene Rekenkamer, 2009f, p. 17). Maar het
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onderscheid tussen een betaling voor de levering van goederen of diensten en een
subsidie, is juridisch wèl van betekenis. De kwalificatie ‘betaling’ heeft namelijk
gevolgen voor het recht dat van toepassing is, voor de vraag of btw verschuldigd is en
voor de vraag of de opdracht openbaar dient te worden aanbesteed (Jacobs, 1993,
p. 30-31).
Verantwoording over en toezicht op de uitvoering van de opdracht moeten in een
overeenkomst worden geregeld. Bij subsidies moet rekening worden gehouden met
het Europese verbod op staatssteun en met de regels voor toekenning, toezicht,
verslaggeving, afrekening en rechtmatigheid in de Awb en de cw.
De vraag welk juridisch regime wanneer, waar en in welke mate van toepassing is, is
niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. Zeker niet bij de veel voorkomende
combinaties van subsidies met overeenkomsten of convenanten. Convenanten en de
daaraan te stellen eisen komen in het volgende hoofdstuk aan de orde.
Toetspunten Algemene Rekenkamer
De normen van de Algemene Rekenkamer voor de rechtmatigheid van uitgaven voor
opdrachten door het Rijk zijn grotendeels dezelfde als die voor subsidies, namelijk dat
de uitgave in de begrotingswet past, een wettelijke grondslag heeft en overeen komt
met de aangegane verplichting. Daarnaast gelden voor opdrachten nog twee andere
criteria:
a. Het mededingingscriterium: boven bepaalde drempelbedragen moeten opdrachten
worden aanbesteed volgens richtlijnen van de Europese Unie.
b. Het leveringscriterium: het Rijk moet de overeengekomen tegenprestatie
ontvangen.
Deze criteria zijn ook toe te passen op de verlening van opdrachten uit publiek geld
door derdenorganisaties.
Zoals eerder vermeld valt naleving van contracten bij het Rijk niet onder het rechtmatigheidsbegrip en bij de Algemene Rekenkamer wel.

11.4.9

Heffingen
Rijk
De regulerende heffingen van het Rijk, die een belastingkarakter hebben, en de
opbrengsten daarvan zijn te vinden in de Miljoenennota 2011 (Financiën (2010d,
bijlage 2).
Tot 2009 publiceerde Kluwer jaarlijks een Schematisch overzicht van de Nederlandse
Belastingen (Ilsink & Schuurman, 2009). Het overzicht bevat ruim veertig heffingen
waarvan korte karakteristieken worden gegeven: wettelijke regeling, belastingplichtige, belastbaar feit of belastingobject, heffingsgrondslag of -maatstaf, tarief,
wijze van heffing, invordering en (geraamde) opbrengst. Er is een systematische
indeling gemaakt in rijksbelastingen op inkomen en vermogen, kostprijsverhogende
rijksbelastingen, milieuheffingen, waterschapsbelastingen, gemeentelijke belastingen
en premieheffing volksverzekeringen.
Er is geen algemeen overzicht van bestemmingsheffingen van het Rijk. Deze heffingen
zonder belastingkarakter, dus waarvan de opbrengsten niet naar de algemene
middelen toevloeien, zijn te vinden in de departementale begrotingen onder de
ontvangsten op de beleidsartikelen.
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Provincies115
Provincies dekken iets meer dan een kwart van hun kosten uit eigen heffingen. De
overige uitgaven worden gedekt via een algemene uitkering uit het Provinciefonds,
specifieke uitkeringen en via rendement op het eigen vermogen.
Provincies kunnen de volgende regulerende heffingen (belastingen) opleggen:
1. opcenten motorrijtuigenbelasting;
2. precariobelasting;
3. gebruiksrechten;
4. genotsrechten.
En de volgende bestemmingsheffingen:
5. grondwaterheffing;
6. grondwaterbeschermingsheffing;
7. ontgrondingenheffing;
8. nazorgheffing gesloten stortplaatsen.
Gemeenten116
Gemeenten dekken circa 15% van hun kosten uit eigen heffingen. In 2009 betreft het
afgerond € 7,665 miljard, bestaande uit 3,728 miljard euro aan belastingen en 3,936
miljard euro aan retributies. De overige uitgaven dekken ze met een algemene
uitkering uit het Gemeentefonds (35%), specifieke uitkeringen (30%) en via
rendement op eigen vermogen (20%).
Gemeenten kunnen de volgende regulerende heffingen (belastingen) opleggen:
1. onroerende-zaakbelasting (ozb);
2. roerende-zaakbelasting;
3. forensenbelasting;
4. toeristenbelasting;
5. parkeerbelasting;
6. hondenbelasting;
7. reclamebelasting;
8. precariobelasting.
Dit zijn zuivere belastingen, waartegenover geen rechtstreekse tegenprestatie van de
overheid geldt. Een gemeente kan de toeristenbelasting, parkeerbelastingen of
hondenbelasting wel als bestemmingsheffing gebruiken en de opbrengsten gebruiken
voor voorzieningen voor toeristen, parkeren en honden, maar is dat niet verplicht. Het
gemeentebestuur mag de opbrengsten vrij besteden.

115
Ontleend aan Deloitte
Belastingadviseurs BV (2010,
p. 17-22).
116
Ontleend aan Deloitte
Belastingadviseurs BV (2010,
p. 22-28).

Daarnaast kan een gemeente de volgende bestemmingsheffingen opleggen:
9. rioolheffing;
10. afvalstoffenheffing;
11. grondexploitatieheffing;
12. bijdrage Bedrijven Investeringszones.
Verder zijn er de volgende overige heffingen:
13. gebruiksrechten;
14. genotsrechten (o.a. reinigingsheffing);
15. vermakelijkheidsrechten.
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Waterschappen117
Waterschappen betalen de waterschapskosten nagenoeg geheel zelf. Alleen voor de
kosten van voorzieningen die het gebied van het waterschap te boven gaan en waarbij
een provinciaal of nationaal belang is gemoeid, ontvangt het waterschap bijdragen van
de desbetreffende provincie(s) of het Rijk. Waterschappen zijn dus nog meer dan
gemeenten en provincies afhankelijk van eigen heffingen. Ze kunnen krachtens de
Waterschapswet of de Waterwet precariobelasting heffen. Daarnaast kunnen ze de
volgende bestemmingsheffingen opleggen;
1. watersysteemheffing (inclusief de ingezetenenheffing)
2. wegenheffing;
3. zuiveringsheffing;
4. verontreinigingsheffing.
Van deze heffingen mag maximaal 100% van de kosten van waterschapsvoorzieningen
over een bepaalde groep omgeslagen worden.
Overige heffingen zijn:
5. gebruiksrechten;
6. genotsrechten.
Zie voor de heffingen van de waterschappen ook deel § 6.5.4.
Openbare lichamen voor beroep en bedrijf
Zie hiervoor § 6.6.5 en § 6.7.4.
Zelfstandige bestuursorganen118
Naast decentrale overheden of andere openbare lichamen kunnen ook zbo’s heffingen
opleggen. Welk gedeelte van hun uitgaven zbo’s uit eigen heffingen dekken, valt niet te
zeggen. Het takenpakket, de rechtsvorm en de mate van afhankelijkheid van de
rijksoverheid verschillen per zbo en daarmee de mogelijkheid andere inkomsten te
vergaren. Het is dan ook onmogelijk om een limitatieve opsomming te geven van
heffingen door zbo’s. Overigens worden de meeste zbo’s uit tarieven gefinancierd en
is het aantal zbo’s met zuivere bestemmingsheffingen beperkt. Dat neemt niet weg dat
het daarbij wel om grote bedragen gaat, zoals bij de Sociale Verzekeringsbank en het
uwv.
Regeling
In artikel 104 van de Grondwet is bepaald dat belastingen van het Rijk worden geheven
uit kracht van een wet en dat andere heffingen bij de wet worden geregeld. Dit houdt in
dat onder alle heffingen specifieke wetgeving ligt. Die kan per heffing verschillen.

117
Ontleend aan Deloitte
Belastingadviseurs BV (2010,
p. 28-33).
118
Mede ontleend aan Deloitte
Belastingadviseurs BV
(2010).

Toetsingskader Algemene Rekenkamer
We hebben onderzocht welk beleid de rijksoverheid voert bij het instellen van
heffingen, hoe de ministeries zich verzekeren van een doel- en rechtmatig beheer van
heffing en invordering en ten slotte in hoeverre de doelen bereikt worden (Algemene
Rekenkamer, 1994). De uitgewerkte onderzoeksvragen per aspect zijn tevens te vinden
in dit rapport.
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11.5

Complexe financiële en juridische relaties

11.5.1

Samenloop van verschillende soorten financiële bindingen en juridische
regimes
Vaak is er bij één en dezelfde organisatie sprake van een samenloop van overheidsinstrumenten. Wanneer een organisatie een subsidie krijgt, wordt er ook vaak een
convenant mee afgesloten. Een voorbeeld is de privaat-publieke alliantie Zuidas (zie
ook § 16.2).
Dit is complex, doordat de overheidsinstrumenten juridisch niet allemaal hetzelfde
zijn. Zo zijn subsidies en regelgeving publiekrechtelijk en leningen en contracten
privaatrechtelijk. Soms is ook sprake van een gemengd karakter, bijvoorbeeld
concessieovereenkomsten. Ook al is het onderscheid niet relevant voor de
verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van minister jegens de derde, de aard van
de rechtsbetrekking heeft wel juridische gevolgen. Zo is er materieel vaak weinig tot
geen verschil tussen een subsidie en een opdracht, maar het onderscheid tussen een
betaling voor diensten enerzijds en een subsidie anderzijds, heeft wel juridische
betekenis. De kwalificatie betaling (privaatrechtelijk) heeft gevolgen voor het recht dat
van toepassing is, de vraag of btw verschuldigd is en voor de vraag of de opdracht
openbaar dient te worden aanbesteed.119 Verantwoording en toezicht moeten in de
betreffende overeenkomst worden geregeld. Bij subsidiëring (publiekrechtelijk) moet
rekening worden gehouden met het Europeesrechtelijke verbod op staatssteun en
geven de Algemene wet bestuursrecht en de Comptabiliteitswet regels voor toekenning, toezicht, verslaggeving, afrekening en rechtmatigheid.
De vraag wanneer een privaat- en wanneer een publiekrechtelijk regime van toepassing
is, is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. Zeker niet bij het veel voorkomende
gecombineerde gebruik van subsidies met overeenkomsten of convenanten. De twee
regimes sluiten elkaar ook niet uit. Zo impliceert de Awb120 bijvoorbeeld dat een
bestuursorgaan bij feitelijke handelingen de beginselen van behoorlijk bestuur in acht
moet nemen. Naleving daarvan kan echter alleen via burgerlijke rechter worden
afgedwongen. De bepaling in artikel 3:1 tweede lid, Awb is het spiegelbeeld van artikel
3:14 bw, dat luidt: ‘Een bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijk recht
toekomt, mag niet worden uitgeoefend in strijd met geschreven of ongeschreven
regels van publiekrecht.’ (Van Buuren & Borman, 2009, p. 76-77)

11.5.2
119
Jacobs, M.J. (1999),
Subsidieovereenkomsten.
Een onderzoek naar de
rechtsvormen van subsidies,
in het bijzonder overeenkomsten. Den Haag: Elsevier
Bedrijfsinformatie bv.,
p. 30-31.
120
Awb artikel 3.1, tweede lid
en de afdelingen 3.2 (zorgvuldigheid en belangenafweging), 3.3 (advisering)
en 3.4 (uniforme voorbereidingsprocedure).

Meer overheidsrollen
Een complicerende factor bij samenloop van verschillende overheidsinstrumenten is
dat de overheid dan vaak ook verschillende rollen heeft (Algemene Rekenkamer,
2009f, p. 22-23). Zo is ze bij publiek-private samenwerking (pps; zie hoofdstuk 6) en
bij (mede) door het Rijk opgerichte privaatrechtelijke rechtspersonen (zie onder meer
hoofdstuk 5) vaak gelijktijdig opdrachtgever, facilitator (via regelgeving of financiering),
regelgever / beleidsmaker (borger van publieke belangen) en financieel risicodragend
deelnemer in een gezamenlijke onderneming. Tussen die verschillende rollen kan
spanning bestaan. Bij elke rol horen andere verantwoordelijkheden en op al die
verantwoordelijkheden kan ze worden aangesproken.
Termeer (2006, p. 9-10) wees in haar inaugurele rede over het publiek-private samenwerkingsverband Greenport Venlo op de verwarring die bij derden kan ontstaan over
de rol van de overheid: ‘Voor maatschappelijke actoren is het regelmatig een verrassing
of ze de overheid tegenkomen in de hoedanigheid van controller, onderhandelaar of
facilitator.’
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Volgens de Raad voor het Openbaar Bestuur (rob, 2000, p. 35-36) is het in het belang
van de democratische controle dat de overheid intern haar rollen zo veel mogelijk
scheidt.

11.6

Bevoegdheden Algemene Rekenkamer
Op grond van artikel 91 cw 2001 heeft de Algemene Rekenkamer bevoegdheden bij
deelnemingen in nv’s en bv’s. Het eerste lid biedt bevoegdheden bij (nagenoeg) 100%
deelnemingen, het tweede bij deelnemingen waarin de Staat ten minste 5% van de
aandelen houdt en mits boven een bepaald grensbedrag (€ 500.000). Bij dochters van
deelnemingen heeft de Algemene Rekenkamer geen bevoegdheden.
Op grond van het derde lid heeft de Algemene Rekenkamer bevoegdheden bij rechtspersonen, commanditaire vennootschappen en vof ’s waaraan de Staat een derde voor
rekening of risico van de Staat rechtstreeks of via een subsidie, lening of garantie heeft
verleend. Het gaat daarbij om allerlei (meng)vormen van financiële steun aan bedrijven
en instellingen, zoals balanssteun, verliesparticipatie en bijzonder achtergestelde
leningen. Echter, betalingen van de Staat vanwege de herverzekering van politieke en
bepaalde commerciële risico’s die een Nederlands bedrijf loopt bij een buitenlandse
afnemer, vallen niet onder de werking van artikel 91 (Financiën, 1985, nr. 14, p. 3).
Steun in de vorm van belastingfaciliteiten vormt een grijs gebied.
Zoals eerder vermeld gaan we uit van de definitie van subsidie in de Awb. Dat betekent
dat betalingen voor aan de overheid geleverde diensten die onmiskenbaar zozeer
boven de marktprijs ligt dat redelijkerwijs niet meer van betaling kan worden
gesproken, als subsidie gelden. Ook betalingen voor door de subsidieontvanger aan
derden geleverde goederen en diensten kunnen een subsidie zijn (Van Buuren &
Borman, 2009, p. 183).
Bijdragen in natura vallen zoals gezegd niet onder het subsidiebegrip en de Algemene
Rekenkamer heeft derhalve geen bevoegdheden bij organisaties die deze krijgen.
De vraag of belastinguitgaven een (vorm van) subsidie zijn is lastig te beantwoorden.
Het is een grijs gebied. In rapporten121 merken we belastinguitgaven wel aan als
subsidie. Dit is mogelijk bij een ruime uitleg van de zinsnede ‘met het oog op bepaalde
activiteiten’ in de Awb-definitie. Dat suggereert bestedingsgebondenheid. Een
belangrijk verschil tussen een ‘echte’ subsidie en een belastinguitgave is echter dat bij
de laatste alleen de verkrijging gebonden is aan voorwaarden en de besteding - anders
dan bij een subsidie - niet. Aan de andere kant zijn belastinguitgaven wel gericht op de
stimulering van activiteiten, waarmee ze toch wel als een vorm van subsidie kunnen
worden beschouwd.
Overigens lukt het ons in de praktijk niet altijd om de belasting- en premiegelden tot
aan de eindbestemming of -besteder te volgen. Dit komt door juridische onduidelijkheden (bijvoorbeeld over het begrip ‘subsidie’) in de tekst van artikel 91 en doordat de
werkelijkheid vaak complexer is dan door de wetgever destijds is voorzien. Door
concernstructuren is het mogelijk dat relevante informatie die bij een concernonderdeel aanwezig is, niet toegankelijk is voor ons, omdat we juist bij het desbetreffende onderdeel geen bevoegdheden hebben (Algemene Rekenkamer, 1998b,
p. 5).
Ten slotte heeft de Algemene Rekenkamer geen bevoegdheden bij organisaties die
gefinancierd worden uit opdrachten van het Rijk en alleen een publiek belang dienen.

121
Bijvoorbeeld in Algemene
Rekenkamer (2010b), p. 12.
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11.7

Publicaties Algemene Rekenkamer
De Rekenkamer heeft veel onderzoek gedaan bij afzonderlijke rwt’s en in mindere
mate bij instellingen met een financiële binding met het Rijk; in dat laatste geval was al
snel sterk sprake van supervisie. Voor de financiële bindingen zijn rijksbrede onderzoeken uitgebracht met een inventariserend karakter en met de nadruk op de opzet en
werking van het financieel beheer bij de ministers.
Publicaties (1989-2011)
Algemene Rekenkamer (1989). Verslag 1988. Deel 2. Onderzoek naar subsidies. Tweede
Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 080, nr. 2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (1994). Staatsdeelnemingen. Juniverslag 1994. Tweede Kamer,
vergaderjaar 1993-1994, 23 785, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (1995). Beheer van leningen door de rijksoverheid. Decemberverslag
1995. Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 555, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (1996). Subsidiebeheer. Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996,
24 825, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (1998). Garanties van het Rijk. Tweede Kamer, vergaderjaar
1997-1998, 25 945, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (1999). Belastingen als beleidsinstrument. Tweede Kamer,
vergaderjaar 1998-1999, 26 452, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2005). Garanties, leningen en deelnemingen van het Rijk. Tweede
Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 30 086, nr. 2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2008). Belastingen als beleidsinstrument. Terugblik. Tweede Kamer,
vergaderjaar 2007-2008, 26 452, nrs. 5-6. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2009). Zicht op veranderingen in financiële relaties tussen Rijk en
derden. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 887, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2010). Inzicht in belastinguitgaven, specifieke uitkeringen en
subsidies. Den Haag: Algemene Rekenkamer.
Algemene Rekenkamer (2011). Leren van subsidie-evaluaties. Tweede Kamer, vergaderjaar
2011-2012, 33 034, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2011). Handreiking voor effectevaluaties van subsidies.
Randvoorwaarden, uitvoering en benutting. Den Haag: Algemene Rekenkamer.
Algemene Rekenkamer (2012a). Gasrotonde: nut, noodzaak en risico’s. Tweede Kamer,
vergaderjaar 2011-2012., 33 292, nr. 2. Den Haag: Sdu.
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12 Organisaties met een niet-financiële binding
met het Rijk
Naast financieel-economische instrumenten heeft de overheid ook andere
instrumenten om derden te beïnvloeden bij de bevordering van publieke belangen.
Dat kunnen eenzijdig van de overheid uitgaande instrumenten zijn. In volgorde van
dwingendheid:
• informatieverstrekking, zoals informatie, voorlichting, advisering, aanbevelingen,
scholing;
• bestuurlijk-juridische instrumenten, zoals overleg, wet- en regelgeving, toezicht
(met inbegrip van erkenning, accreditatie en certificatie, keuringen,
vergunningen), goedkeuring en/of vernietiging van besluiten, richtlijnen,
aanwijzingen, sancties, bestuurlijke organisatie (samenwerking, coördinatie,
centralisatie, concentratie);
• fysiek-materiële instrumenten, zoals participatie, politiedwang.
Daarnaast kan de overheid met derden ook overeenkomsten met wederzijdse
instemming sluiten. Veelgebruikt zijn convenanten.
Welke instrumenten de overheid inzet, zal afhangen van de zwaarte van het publiek
belang. Maar een veel gehanteerd middel om publieke belangen te borgen is wet- en
regelgeving gecombineerd met toezicht om de regels te handhaven.

12.1

Ministeriële verantwoordelijkheid
Ook bij deze instrumenten geldt de tweeslag algemene en specifieke verantwoordelijkheid. De minister is verantwoordelijk voor de vormgeving van zijn instrumenten
(algemene verantwoordelijkheid) en voor het gebruik van zijn bevoegdheden, zoals
sancties bij niet-naleving van wet- en regelgeving (specifieke verantwoordelijkheid).

12.2

Verantwoording en toezicht
Anders dan bij de financieel-economische instrumenten hoeven organisaties zich in
het algemeen niet bij de overheid te verantwoorden over de inzet van de andere
instrumenten, tenzij dat in specifieke gevallen is verplicht of overeengekomen. Ook
over de naleving van wet- en regelgeving hoeven organisaties zich niet te verantwoorden. Een enkele uitzondering daargelaten, zoals het veiligheidsrapport van
chemische bedrijven met een groot risico. Naleving van wet- en regelgeving wordt
veelal met (handhavings)toezicht nagegaan.
Hieronder gaan we in op vier instrumenten die in onderzoek van de Algemene
Rekenkamer (rijksbreed) aan de orde zijn gekomen en waarvoor we normen of
toetspunten hebben gesteld: voorlichting, handhaving, convenanten en vergunningen.

12.2.1

Voorlichting
Ons onderzoek naar voorlichting is een al wat ouder rapport Voorlichtingsuitgaven
rijksoverheid (1992b) naar de financiering, definiëring en verwerking in de begroting en
verantwoording van voorlichtingsactiviteiten door departementen. Op verzoek van de
toenmalige minister-president hebben we in de periode medio december 1991-februari
1992 een onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van de uitgaven voor
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voorlichting bij de rijksoverheid. Aanleiding was de behoefte aan een nadere analyse
van de uitkomsten van de inventarisatie door de ambtelijke werkgroep Grote Efficiency
Voorlichting (ge-werkgroep) tussen december 1990 en de zomer van 1991.
We zagen in dit onderzoek goede mogelijkheden om tot een nauwkeuriger afbakening
van voorlichtingsactiviteiten en -uitgaven te komen dan de ge-werkgroep. We
adviseerden om te komen tot een inhoudelijke precisering van wat onder voorlichtingsactiviteiten bij de rijksoverheid te verstaan is en een nauwkeuriger omschrijving van
gewenste financieel-technische gegevens (Algemene Rekenkamer, 1992b, p. 26).

12.2.2

Handhaving
Aan handhaving van wet- en regelgeving hebben we veel en systematisch aandacht
besteed. Daarbij ging het om rijksbrede onderzoeken122 en onderzoeken op afzonderlijke terreinen.123
In ons onderzoek Handhaving door rijksinspecties (2002a, p. 11) hanteerden we de
volgende definitie van handhaving: ‘Handhaving is het zorg dragen voor de naleving
van rechtsregels voor zover die zorg bestaat uit het uitoefenen van toezicht, of het
toepassen van een sanctie.’
Aandachtspunten Algemene Rekenkamer bij handhaving
Voor het onderzoek Handhaven en gedogen (Algemene Rekenkamer, 2005b) gebruikten
we een model met aandachtspunten om na te gaan of de handhavingsaspecten
adequaat aan de orde komen. Dit model van hand-having was mede gebaseerd op het
normenkader in ons rapport Handhaving door rijksinspecties (2002a). Het maakt
onderscheid tussen de opzet, de uitvoering en effecten van handhaving:124

122
Algemene Rekenkamer
(2002a), (2005b) en
(2008b).
123
Enkele voorbeelden zijn
Algemene Rekenkamer
(2007), (2008e) en (2010c).
124
Fase 0 van het schema
maakte geen onderdeel uit
van de opzet van handhaving in deze onderzoeken,
maar vormt een belangrijke
voorwaarde voor handhaving en is daarom toegevoegd.
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Figuur 24 Model van handhaving
o. Bij opstellen van wet- en regelgeving rekening houden met handhaafbaarheid

1. Overzicht maken van relevante wet- en regelgeving (door handhavende instantie)

2. Inventarisatie handhavingstaken (door handhavende instantie)

3. Risicoanalyse en prioriteitstelling: maak duidelijk wat wel en wat niet gedaan kan
worden met de beschikbare middelen (door handhavende instantie)

4. Definiëren beoogd nalevingsniveau (door bevoegd gezag)
5. Definiëren beoogd handhavingsniveau / ex ante gedogen (door bevoegd gezag)

6. Uitvoering handhaving (o.a. samenwerking met handhavingspartners / toepassing
van criteria voor sancties) / ex post gedogen (door handhavende instantie en
bevoegd gezag)

7. Evaluatie van:
• Handhavingsactiviteiten
• Naleving van de wet
• Bijdrage van handhaving aan de naleving
• Gedoogbeleid

De aandachtspunten voor onderzoek, waarbij handhaving aan de orde komt, zijn:
1. Explicitering/onderbouwing handhavingsprioriteiten
Aandachtspunt is de mate waarin expliciet is gemaakt wat een handhaver feitelijk
handhaaft en wat niet (en waarom).
Een handhaver moet volgens de Algemene Rekenkamer expliciet in beleid- en
verantwoordingsstukken vermelden op welke terreinen handhaving plaatsvindt en
welke prioriteiten en posterioriteiten ze daarbij stelt (= punt 3 uit het model).
2. Explicitering gewenst nalevingsniveau
Aandachtspunt is de mate waarin expliciet is gemaakt wat het gewenste nalevingsniveau is en, in het verlengde daarvan, het gewenste handhavingsniveau
(= punten 4 en 5 uit het model).
De Algemene Rekenkamer hanteerde in het onderzoek ‘handhaving door inspecties’
de norm dat het gewenste nalevingsniveau geëxpliciteerd moet worden.
125
‘Onvoldoende nageleefd’
hangt natuurlijk af van het
beoogde nalevingsniveau.
Als dat niet expliciet is
gemaakt, valt het soms af te
leiden uit uitingen in
beleidsnotities en Kamerdebatten over ‘te weinig’
naleving.

Deze eerste twee aandachtspunten vormen de kern van de opzet van handhaving.
3. Handhavingstekorten
Aandachtspunt is het bestaan van tekorten in de handhaving en de oorzaken daarvan.
Tekorten in de handhaving betekent dat regels voor centrale beleidsdoelen
onvoldoende nageleefd125 worden, terwijl aannemelijk is dat meer handhaving voor
meer naleving zou zorgen. Hierbij is het belangrijk te weten uit welke belangen,
motieven of andere factoren die tekorten zijn te verklaren (= punt 7 uit het model).
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4. Gedogen en doelrealisatie
Aandachtspunt is de gevolgen van gedogen voor het bereiken van de centrale
beleidsdoelstellingen (= punt 7 uit het model).
5. Keten van handhavers
Aandachtspunt is de mate van problemen in de sluitendheid van de handhavingsketen
of de stevigheid daarvan.
Handhaving op een bepaald terrein vindt veelal plaats door meer handhavers met ieder
een eigen rol in een handhavingsketen, die daardoor wederzijds afhankelijk zijn.
Afstemming is dan ook van groot belang om de keten sluitend en stevig te houden
(= punten 6 en 7 uit het model).
6. Rol van zelfhandhaving
Aandachtspunt is in hoeverre deze zelfhandhaving overeenkomt met de betreffende
beleidsdoelen.
Het komt geregeld voor dat een sector zelf toeziet op de naleving van regels of
beleidsdoelstellingen die door de overheid zijn opgelegd (= punt 7 uit het model).
De aandachtspunten 3 tot en met 6 gaan vooral over de (evaluatie van) de uitvoering en
effecten van handhaving.
7. Handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid
Aandachtspunt is de mate van aandacht voor de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid
in de formulering van nieuwe wetten en regels.
Deze aandacht is van groot belang. De verplichte handhaafbaarheids- en uitvoerbaarheidstoetsen vormen hiervoor een aangrijpingspunt (= punt 0 uit het model).

12.2.3

Convenanten
Regelgeving
Voor de convenanten zijn er de Aanwijzingen voor convenanten van de minister-president
az, 2003, p. 9). De aanwijzingen bevatten inhoudelijke voorschriften voor de vormgeving van convenanten en ook voor het toezicht erop. De versie uit 2003 vervangt de
aanwijzingen die per 1 januari 1996 van kracht werden (az, 1995) en was gebaseerd op
een evaluatie van de versie uit 1995. In de evaluatie werd allereerst geconstateerd dat
beleidsmakers convenanten steeds vaker zien als een populair, flexibel en breed inzetbaar instrument. Verder werd geconstateerd dat er geen sprake was van slechte
naleving van de Aanwijzingen, maar ook niet van goede naleving (AZ, 2003, p. 1 en
p. 9).
In de nieuwe versie worden convenanten omschreven als ‘schriftelijke afspraken tussen de
centrale overheid en één of meer wederpartijen, die (mede) betrekking hebben op de uitoefening van
publiekrechtelijke bevoegdheden of anderszins gericht op verwezenlijking van overheidsbeleid’.

126
Regeling van de MinisterPresident, Minister van
Algemene Zaken, van 18
december 1995, Stcrt. 249.

Toetsingspunten Algemene Rekenkamer
In 1995 publiceerden we het onderzoek Convenanten van het Rijk met bedrijven en
instellingen. (Algemene Rekenkamer, 1995a) Op dat moment lag er een conceptversie
van de eerste Aanwijzingen voor convenanten, die per 1 januari 1996 van kracht werden.126
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In ons onderzoek toetsten we onder meer op
• financiële informatie bij convenanten;
• doelen en doelbereiking;
• totstandkoming en uitvoering;
• betrokkenheid van de Staten-Generaal.
In de achtergrondstudie Zicht op veranderingen in financiële relaties tussen Rijk en derden
(Algemene Rekenkamer, 2009f ) besteedden we ook (summier) aandacht aan
convenanten. Aanwijzing 7 bepaalt dat in de preambule van of de toelichting bij een
convenant de bedoelingen en verwachtingen van partijen zo duidelijk mogelijk
geformuleerd moeten worden. Verder moeten ieders rechten en verplichtingen zo
duidelijk mogelijk omschreven worden. In een aantal van de convenanten die we voor
de achtergrondstudie bekeken, waren de doelstellingen en afspraken echter niet altijd
helder. Verder vonden we doorgaans geen bedragen in het convenant zelf of in de
toelichting, hoewel dit in aanwijzing 8 is voorgeschreven. We constateerden ten slotte
ook dat het regelen van alle zaken na de voorbereiding en vaststelling van het
convenant, zoals monitoring, verslaglegging, evaluatie en tussentijdse wijzingen (az,
2003, p. 12-15, 17, 18 en 21), facultatief is (Algemene Rekenkamer, 2009f, p. 22-25).

12.2.4

Vergunningen
In 1996 publiceerden we het onderzoeksrapport Vergunningen (Algemene Rekenkamer,
1996c) over de inzet van dit beleidsinstrument door de rijksoverheid en het proces van
verlening en handhaving van vergunningen. Het onderzoek betrof het jaar 1994.
Hierin omschreven we het begrip vergunning als volgt:
• Er is sprake van een beschikking op aanvraag
• die het de begunstigde toestaat te handelen in strijd met een in wet- of regelgeving
geformuleerd verbod en
• die gegeven wordt met het doel het maatschappelijk handelen te reguleren, waarbij
de verlenende instantie een bepaalde mate van vrijheid heeft bij de toekenning van
de vergunning en/of bij het stellen van voorschriften aan het gedrag van de
aanvrager (Algemene Rekenkamer, 1996c, p. 10-11).
Naast het begrip vergunning komen in wet- en regelgeving nog andere begrippen voor
die een sterk op een vergunning gelijkende toestemming uitdrukken, bijvoorbeeld
ontheffing, erkenning en toestemming.
Onderzoeksvragen
Voor ons onderzoek hebben we eerst geïnventariseerd hoe vaak de rijksoverheid het
instrument vergunningen inzet en welk financieel belang daarmee gemoeid is.
Vervolgens hebben we onderzocht op welke wijze de ministeries waarborgen dat
vergunningverlening en -handhaving effectief, efficiënt, rechtmatig en integer
plaatsvindt. Het begrip integriteit staat voor onkreukbaarheid, betrouwbaarheid en
zorgvuldigheid in het handelen van de overheid. De waarborgen worden gevormd door
procedureel-organisatorische voorzieningen, bijvoorbeeld richtlijnen voor de wijze
waarop een vergunningaanvraag afgehandeld dient te worden.
Aansluitend zijn we nagegaan hoe het vergunningproces in de praktijk verloopt: of de
aanwezige richtlijnen worden nageleefd, hoe het proces verloopt wanneer richtlijnen
ontbreken en waar zich knelpunten voordoen.
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Ten slotte is voor een beperkt aantal vergunningstelsels onderzocht welke ervaringen
vergunninghouders hebben met de wijze waarop de ministeries vergunningen verlenen
en handhaven en welke suggesties voor verbetering zij hebben. Tevens hebben we
aandacht besteed aan de kosten voor de vergunninghouder bij het aanvragen van de
vergunning en bij het aanleveren van gegevens voor handhaving.
Toetsingskader Algemene Rekenkamer
Voor ons onderzoek gebruikten we het volgende toetsingskader:
1. Financieel belang
Het financieel belang van vergunningen omvat:
• ontvangsten uit leges voor de verlening van vergunningen;
• ontvangsten uit de exploitatie van onroerende zaken en gerelateerd aan
vergunningen;
• uitgaven in de vorm van uitvoeringskosten die gemoeid zijn met de verlening van
vergunningen.
2. Doelgerichte inzet van vergunningen
We hebben onderzocht of bij de honderd vergunningstelsels uit de steekproef
waarborgen aanwezig waren voor een doelgerichte inzet van het instrument
vergunningen. Daartoe is onderzocht, of:
• vermeld is welk doel met het vergunningstelsel wordt nagestreefd;
• gemotiveerd wordt waarom - gezien de doelstellingen - gekozen is voor het
instrument vergunning;
• periodiek inzicht wordt verkregen in het functioneren van het vergunningstelsel;
• er terughoudend gebruik wordt gemaakt van uitzonderingsbepalingen voor de
vergunningplicht of voor het hanteren van bepaalde besliscriteria dan wel
gedragsvoorschriften (veel gebruik van uitzonderingsbepalingen zou de essentie
van de betreffende vergunningstelsels uithollen).
3. Aanvragen
We hebben onderzocht of de gang van zaken rondom het aanvragen van een
vergunning en de behandeling van vergunningaanvragen aansluiten bij het met het
vergunningstelsel beoogde doel. We beschouwden duidelijke criteria en controle als
vereisten. Voor de (potentiële) vergunninghouders moet duidelijk zijn welke gegevens
ze moeten overleggen voor een aanvraag en op grond waarvan een vergunning al dan
niet wordt verleend. Vergunningverlenende instanties dienen te controleren of
aanvragers ook daadwerkelijk in aanmerking komen voor een vergunning.
4. Beslissing over vergunningaanvraag
We hebben onderzocht of de beslissing tot verlenen of weigeren van een vergunning
consistent en zorgvuldig tot stand komt. Daarbij keken we:
• wie bij de voorbereiding en bij het nemen van de beslissing betrokken zijn;
• of de vergunningverlener beschikt over beleidsvrijheid bij het nemen van de
beslissing;
• welke maatregelen genomen zijn om te bevorderen dat deze vrijheid consistent
wordt ingevuld;
• hoe vaak bezwaar en beroep is aangetekend tegen de beslissing en of dit heeft
geleid tot een herziening van de beslissing.
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5. Handhaving
Handhaving is een term die in zowel het bestuursrecht als het strafrecht gehanteerd
wordt. Vergunningen kunnen strafrechtelijk gehandhaafd worden indien overtreding
van het verbod om zonder vergunning te handelen of van de vergunningvoorschriften
af te wijken, geldt als strafbaar feit.
Ons onderzoek beperkt zich tot de bestuurlijke handhaving. Dit omvat toezicht op de
naleving van de vergunningplicht en van de vergunningvoorschriften en het opleggen
van bestuurlijke sancties. De handhaving dient om te controleren of handelen dat
zonder vergunning verboden is inderdaad alleen met een vergunning gebeurt en of
vergunninghouders zich aan de voorschriften houden.
Hoe handhaving in de praktijk vorm krijgt, hangt af van de aard van het vergunningstelsel. Mogelijke handhavingsactiviteiten zijn het afleggen van bedrijfsbezoeken, het
verrichten van metingen en het opvragen en controleren van voor de handhaving
relevante gegevens.
Wij hebben onderzocht:
• of in wet- en regelgeving is vastgelegd welke instantie belast is met de handhaving;
• welke beleidsvrijheid handhavende instanties hebben en hoe zij deze vrijheid
invullen voor de meest gangbare sanctie, het intrekken van de vergunning;
• in welke mate handhavers bewust overtredingen toelaten (gedogen).
6. Bedrijfsvoering
We hebben onderzocht of sprake is van een efficiënte bedrijfsvoering door
vergunningverlenende instanties met de volgende indicatoren:
• het gebruik van productienormen;
• de mate waarin achterstand in de verlening van vergunningen voorkomt;
• de aanwezigheid van een vergunningenbestand;
• de aanwezigheid van prestatiegegevens;
• inzicht in uitvoeringskosten.
7. Integriteit
Het beleidsinstrument vergunningen is integriteitsgevoelig. Bij het verlenen en
handhaven van vergunningen ontstaan immers per definitie (in meer of mindere mate)
contacten tussen ambtenaren en burgers, instellingen en bedrijven. Bovendien zijn aan
vergunningen doorgaans grote financieel-economische en commerciële belangen
verbonden voor vergunninghouders of -aanvragers.
Corruptie en fraude vormen de twee sleutelwoorden voor inbreuken op de integriteit.
Onder corruptie verstaan we het aannemen of opeisen van giften of beloften door
ambtenaren van derden met het oog op een voor die derden gunstig ambtelijk
optreden. Essentieel hierbij is dat tussen beide partijen een niet-legitieme ruiltransactie plaatsvindt en dat sprake is van een ongeoorloofd belang.
Het begrip fraude sluit vooral aan bij de begrippen valsheid in geschrifte en
verduistering. Ook hier is sprake van ongeoorloofde zelfverrijking, maar het verschil is
dat bij fraude het ruilelement ontbreekt. Bij bestuurlijke fraude profiteren de frauderende
ambtenaren of politici, zonder dat derden daarvan directe voor- of nadelen ondervinden.
Ons onderzoek was gericht op de volgende onderwerpen:
• nevenfuncties;
• aannemen en melden van geschenken en diensten;
• functiescheiding;
• functieroulatie;
• vertrouwenspersoon voor fraude en corruptie.
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12.3

Bevoegdheden Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer heeft bij niet-financieel-economische instrumenten geen
bevoegdheden bij derden.

12.4

Publicaties Algemene Rekenkamer
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13 Organisaties met Europese subsidies dan wel
wet- en regelgeving
13.1

Lidstaat aansprakelijk
De lidstaat is aansprakelijk voor schending van het communautaire recht door alle
organen van een lidstaat. Hij is volgens artikel 10 van het verdrag van de Europese
Gemeenschap (eg) verplicht om doeltreffende maatregelen te treffen ter verzekering
van de correcte uitvoering van het beleid van de Europese Unie (eu).
Omdat de Europese Commissie en het Hof van Justitie willen voorkomen dat lidstaten
zich verschuilen achter privaatrechtelijke constructies om de verplichting tot naleving
van Europese regels te ontlopen, hanteert het gemeenschapsrecht een ruim overheidsbegrip. Hieronder vallen onder meer de volgende publieke entiteiten: ministeries,
rijksdiensten, provincies, gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen
en publiekrechtelijke instellingen, zoals zbo’s, publiekrechtelijke bedrijfsorganen
(pbo’s) en privaatrechtelijk vormgegeven organisaties die voorzien in behoeften van
algemeen belang en waarin sprake is van een overwegende overheidsinvloed (bzk,
2009, p. 8).
Dit betekent dat de minister bij derdenorganisaties die te maken hebben met het
communautair recht verantwoordelijk is voor een goede verantwoordings- en toezichtstructuur.
In dit hoofdstuk gaan we in op verantwoording en toezicht bij Europese subsidies en
bij twee algemene complexen van Europese wet- en regelgeving, waarmee derdenorganisaties die publieke entiteit zijn, te maken hebben: het verbod op staatssteun en
de Europese aanbestedingsregels.

13.2

Subsidies
Er zijn twee soorten eu-financiering: directe en indirecte subsidies.
De directe subsidies, zoals die voor onderzoek, worden rechtstreeks beheerd door de
Europese Commissie en hierbij is er een directe - contractuele en financiële - relatie
tussen de Europese Commissie en de eindbegunstigden. Nationale overheidsinstanties
spelen daarbij geen rol.
Het overgrote deel van de eu-uitgaven betreft echter middelen (de landbouw-, visserij-,
structuur- en migratiefondsen), waarbij de eu en de lidstaten het beheer delen. De
Europese Commissie vraagt de lidstaten om programma’s op nationaal niveau, waarbij
ze de middelen onder de begunstigden verdelen.
Nederland droeg in 2010 ongeveer € 5,6 miljard af aan de Europese Unie en ontving
ongeveer € 2,1 miljard terug (Algemene Rekenkamer, 2012d, p. 54-55).

13.2.1

Ministeriële verantwoordelijkheid
Bij gedeeld beheer worden de programma’s uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van de Europese Commissie. Het aandeel van nationale instanties in de feitelijke
uitvoering van het gemeenschapsbeleid is groot. Het eu-land draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor het opzetten van een deugdelijk beheers- en controlesysteem, voor de goede werking van dit systeem en voor preventie, detectie en correctie
van onregelmatigheden. In essentie gaat het hier dus net zoals bij nationale subsidies
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om een goede vormgeving van verantwoording en toezicht. De Europese Commissie
oefent toezicht uit door zich ervan te vergewissen dat het beheers- en controlesysteem
volgens de regels is opgezet. Zij doet dit door de effectieve werking van het systeem te
toetsen en waar nodig financiële correcties te maken. De ministeriële verantwoordelijkheid in Nederland op eu-terrein is daarom verstrekkend. De Nederlandse regering
heeft zelf normen opgesteld voor goed financieel management van de eu-geldstromen
in Nederland (Algemene Rekenkamer, 2003b, p. 21).

13.2.2

Verantwoording en toezicht
Controlesysteem
De controle op de juiste besteding van eu-gelden valt in vier onderdelen uiteen
(Algemene Rekenkamer, 2003b, p. 21).
In de eerste plaats zijn er de (interne) controles door de Europese Commissie.
In de tweede plaats zijn er, ook vanuit de eu, de onafhankelijke (externe) controles
door de Europese Rekenkamer op de rechtmatige besteding van de gelden. Zowel de
Europese Commissie als de Europese Rekenkamer voeren hun controles uit in Brussel
en in de lidstaten zelf. De informatie uit deze controlewerkzaamheden wordt gebruikt
voor de uiteindelijke verantwoording over de uitvoering van de eu-begroting aan het
Europees Parlement en de Europese Raad.
In de derde plaats vinden in Nederland ook controles plaats door de betrokken
ministeries.
Ten slotte zijn er de onafhankelijke controles van de Algemene Rekenkamer op de
recht- en doelmatige besteding van de eu-gelden. Deze informatie wordt gebruikt
voor de jaarlijkse verantwoording aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de
begroting.
De Europese Commissie bepaalt in hoge mate de inrichting van de beheer- en toezichtstructuren rond de geldstromen die de lidstaten ontvangen. Voor die geldstromen met
gedeeld beheer wordt een groot deel van de feitelijke vormgeving van die structuren
overgelaten aan de lidstaten. De Europese Commissie stelt hieraan wel eisen. Deze zijn
neergelegd in het financieel reglement en in verschillende verordeningen (Algemene
Rekenkamer, 2003b, p. 62).
Lidstaatverklaring
Op veel gebieden voeren de lidstaten van de eu een gemeenschappelijk beleid uit.
Sinds 1994 geeft de Europese Rekenkamer daarbij een oordeel bij. Dat oordeel is over
de wettigheid en regelmatigheid echter tot nu toe steeds negatief. De Europese
Commissie (2005) stelde dat ze die situatie zowel op Europees als op lidstaatniveau
wilde veranderen. Een van de instrumenten die ze heeft voorgesteld om de gewenste
verandering te bereiken is de zogenoemde lidstaatverklaring, af te geven door de
ministers van Financiën van de lidstaten.
Nederland toonde zich hiervan een voorstander. In de Ecofinraad van 8 november 2005
bleek echter dat er onder de lidstaten onvoldoende steun was voor de plannen van de
Europese Commissie. Het kabinet heeft daarom in 2006 besloten de lidstaatverklaring
vrijwillig in te voeren. Deze verklaring is gericht aan de Europese Commissie en aan de
Nederlandse Staten-Generaal. Binnen de eu geven nu meer landen een vergelijkbare
verklaring af: het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden.
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Met de lidstaatverklaring streeft het kabinet de volgende doelstellingen na:
• verbeteren van de kwaliteit en de transparantie van het financiële beheer van
eu-gelden;
• verbeteren van de verantwoording aan de Europese Commissie en de Tweede
Kamer over de rechtmatigheid van transacties op het niveau van de eindbegunstigden en over de kwaliteit van de systemen voor beheer en controle;
• reduceren van risico’s op onregelmatigheden en terugvorderingen als gevolg van
gebreken in de uitvoering en verantwoording van communautair beleid in
Nederland;
• stimuleren van verbeteringen in het financiële beheer in de lidstaten, zodat er op
termijn een positief oordeel van de Europese Rekenkamer kan komen;
• laten zien dat een lidstaatverklaring technisch en politiek mogelijk is;
• zo efficiënt mogelijk inrichten van de controle door de toepassing van singleauditprincipes.
Daarnaast motiveert de minister van Financiën de lidstaatverklaring met het streven
van de Europese Commissie om te komen tot een positief oordeel van de Europese
Rekenkamer en met de mogelijkheid de controlelasten te verminderen. Op ambtelijk
niveau is overeengekomen dat op termijn de Europese ambtenaren het Nederlandse
systeem bekijken om te komen tot afspraken over vermindering van controlelasten. De
commissie zou voor haar oordeel namelijk meer kunnen gaan steunen op de
Nederlandse controles dan wel overgaan tot reviews op het Nederlandse auditwerk. Dit
past in de single-auditgedachte, waarbij dubbel controlewerk zoveel mogelijk wordt
voorkomen door uit te gaan van het werk van de verschillende controlelagen in de
keten.

127
Op www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/staatssteun
wordt uitleg gegeven over

Nederland heeft gekozen voor een stapsgewijze invoering van de lidstaatverklaring.
Over 2006 omvatte die de uitgaven en ontvangsten in het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. In de volgende jaren is deze verantwoording stapsgewijs
uitgebreid Sinds 2009 omvat de lidstaatverklaring de beheers- en controlesystemen
voor de besteding van gelden in Nederland uit de volgende fondsen:
- Europees Landbouwgarantiefonds (elgf);
- Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (elfpo);
- Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (efro);
- Europees Sociaal Fonds (esf);
- Europees Visserijfonds (evf);
- Europees Vluchtelingenfonds;
- Europees Buitengrenzenfonds (ebf);
- Europees Terugkeerfonds (etf);
- Europees Integratiefonds (eif).

staatssteun en de controle
daarop. De tekst in deze
paragraaf is daarvan deels
overgenomen. Verder is de
tekst mede gebaseerd op
het hoofdstuk ‘Kaders voor
publiek ondernemerschap’
uit de achtergrondstudie
Publieke organisaties en
private activiteiten.
(Algemene Rekenkamer,
2012e).

De Algemene Rekenkamer heeft gehoor gegeven aan het verzoek van de minister van
Financiën of ze de lidstaatverklaring wil voorzien van een oordeel. Sinds 2006 geven
we jaarlijks een oordeel over de eu-lidstaatverklaring. De doelstelling van ons
onderzoek is de deugdelijkheid van de totstandkoming van de lidstaatverklaring en
van de kwalificaties hierin te toetsen.
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13.3

Het verbod op staatssteun127

13.3.1

Artikel 107, eerste lid, VWEU
Op grond van communautair recht is het niet altijd toegestaan dat de overheid maatregelen voor ondernemingen treft. Dit zogeheten verbod op staatssteun is neergelegd
in artikel 107, lid 1 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (vweu):
‘Behoudens de afwijkingen waarin de Verdragen voorzien, zijn steunmaatregelen van
de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging
door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of
dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun het
handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.’
De uitwerking (gevolgen) van de steun op de concurrentie bepaalt of de steun wel of
geen staatssteun is. Niet de vorm, maar het effect op de mededinging is doorslaggevend. Vandaar dat er veel verschillende vormen van overheidssteun staatssteun
kunnen zijn, zoals subsidies, grondverkoop tegen een niet-marktconforme prijs,
garanties, leningen tegen een niet-marktconforme rente of investeringen in nietopenbare infrastructuur.
De lidstaat moet staatssteunmaatregelen aanmelden bij de Europese Commissie. Deze
heeft de exclusieve bevoegdheid om staatssteun goed of af te keuren. Er geldt een stand
still bepaling: staatssteun mag pas worden verleend nadat de Europese Commissie de
formele onderzoeksprocedure heeft afgerond.128 De Europese Commissie heeft haar
toetsingskader uitgewerkt in een groot aantal kaderregelingen, mededelingen en
richtsnoeren. Melden is niet nodig als voldaan is aan de voorwaarden van een relevante
vrijstellingsbeschikking.
Criteria voor staatsteun bij derdenorganisaties
De vraag is nu wanneer op welke derdenorganisaties de staatssteunbepalingen van
toepassing zijn. In principe is er sprake van staatssteun wanneer de volgende drie
criteria gelden:
a. steun door de staat verleend of met staatsmiddelen bekostigd;
b. die ten goede komt aan bepaalde ondernemingen of bepaalde producties;
c. waarmee een voordeel wordt verschaft dat de onderneming(en) niet langs normale
commerciële weg zou(den) hebben verkregen.

128
Artikel 108 lid 3 VWEU.
129
Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen
(HvJ EG), zaak C-41/90,
Höfner, jur.1991, 1-1979.
130
Arrest van 16 juni 1987 in
zaak C-118/85, Jur. 1987,
I-2619.

Decentrale en functionele overheden, zbo’s, rwt’s, overheidsstichtingen en organisaties
met een financiële binding met het Rijk ontvangen doorgaans financiële bijdragen van
het Rijk dan wel (eigen) inkomsten uit heffingen of tarieven en voldoen bijgevolg
(meestal) aan het eerste criterium: steun door de staat verleend of met staatsmiddelen
bekostigd.
Ook criterium b kan voor hen gelden. Het begrip onderneming wordt in de jurisprudentie zeer ruim uitgelegd. De kwalificatie onderneming is onafhankelijk van
nationaalrechtelijke kwalificaties van entiteiten (bijvoorbeeld een privaatrechtelijke of
een publiekrechtelijke rechtspersoon, rwt en/ of zbo). In het Höfner-arrest129 is een
onderneming gedefinieerd als ‘elke eenheid, die een economische activiteit uitoefent,
ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd’. Bij economische
activiteit gaat het om ‘het aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde
markt.’.130
Voor criterium c geldt dat subsidiëren of anderszins ondersteunen niet wordt aangemerkt als economische steun, indien de onderneming daarmee wordt gecompenseerd
voor diensten van algemeen economisch belang die op zich niet rendabel zijn.
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131
Zie voor een uiteenzetting
over dit begrip EZ (2008),
nr. 3, p. 36-37 en Europa
decentraal en BZK (2008),
p.17-26.
132
C-280/00, Altmark Trans,
Jur. 2003, p. I-7747. Daarnaast zijn er ook sectorspecifieke steunregels, deze
gaan voor de Altmarkcriteria. Zie Europa decentraal en BZK (2008), p.4.
133
http://www.pianoo.nl/
regelgeving/jurisprudentie/
totaaloverzicht/hof-vanjustitie-eg-altmark-trans.
134
Beschikking van de
Commissie 2005/842/EG.
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Diensten van Algemeen Economisch Belang en staatssteun
Diensten van algemeen economisch belang (daeb)131 zijn diensten die voor de samenleving van algemeen belang worden geacht. Deze diensten onderscheiden zich van
gewone diensten door de aanwezigheid van publieke belangen rondom tot
bijvoorbeeld kwaliteit, toegankelijkheid of leveringszekerheid. Hieraan kunnen
bepaalde vereisten worden gesteld om het publieke belang te waarborgen.
Voorbeelden zijn omroep, arbeidsbemiddeling, sociale woningbouw en bepaalde
zorgdiensten.
Het begrip daeb is wel aan erosie onderhevig, want zodra de markt deze taak
‘aankan’, wordt hij niet meer als overheidstaak beschouwd, zoals bij re-integratiediensten en telecom- en postbedrijven.
Voor de financiering van daeb’s geldt het aanvullend staatssteunkader van het
Altmarkarrest.132 Daarin stelde het Hof van Justitie dat ‘een financiële compensatie
door de overheid aan een onderneming in verband met het verrichten van een daeb
onder omstandigheden verenigbaar is met artikel 107 vweu’ (Wilkeshuis, 2010,
p. 88).
Het Hof formuleerde vier voorwaarden waaraan een dergelijke compensatie moet
voldoen om te voorkomen dat ze als staatssteun geldt:133
1. De begunstigde onderneming moet daadwerkelijk belast zijn met de uitvoering van
openbaredienstverplichtingen en die verplichtingen moeten duidelijk omschreven
zijn. Dit moet bijvoorbeeld blijken uit de nationale wetgeving of vergunningen. De
voorwaarde dat de onderneming is belast met een daeb betekent overeenkomstig
de Europese rechtspraktijk in beginsel dat de dienst bij wettelijk voorschrift of door
een bestuursorgaan is opgedragen. Anders dan bij de verlening van bijzondere of
uitsluitende rechten is het niet noodzakelijk dat een bestuursorgaan hiertoe een
besluit neemt in de zin van de Awb. De opdracht kan ook anders worden verleend,
bijvoorbeeld met een contract. Onder omstandigheden kan ook uit een samenstel
van wettelijke regels worden geconcludeerd dat een onderneming is belast met een
daeb (ez, 2008, p. 37).
2. De parameters op basis waarvan de compensatie wordt berekend, moeten vooraf
objectief en transparant worden vastgesteld.
3. De compensatie mag niet hoger zijn dan nodig is om de kosten van de uitvoering
van de openbaredienstverplichtingen geheel of gedeeltelijk te dekken. Daarbij mag
rekening worden gehouden met de opbrengsten en met een redelijke winst uit de
uitvoering van die verplichtingen.
4. De noodzakelijke compensatie moet worden vastgesteld op basis van de kosten die
een gemiddelde, goed beheerde onderneming, die zodanig met (vervoer)middelen
is uitgerust dat zij aan de vereisten van de openbare dienst kan voldoen, zou
hebben gemaakt om deze verplichtingen uit te voeren. Hierbij moet rekening
worden gehouden met de opbrengsten en een redelijke winst uit de uitoefening van
deze verplichtingen. Deze berekeningsmethode kan achterwege blijven wanneer de
betreffende onderneming is gekozen bij een openbare aanbesteding met selectie
op basis van de laagste kosten voor de gemeenschap.
Een overheidsmaatregel die niet voldoet aan één of meer van deze voorwaarden, moet
worden beschouwd als een steunmaatregel die moet worden aangemeld bij de
Europese Commissie. Daarbij geldt een vrijstelling voor ‘kleine diensten’: jaarlijkse
compensaties die de 30 miljoen euro niet overschrijden, mits de omzet van de met de
daeb belaste onderneming onder de 100 miljoen euro per jaar blijft.134 Een dergelijke
vorm van compensatie van daeb acht de Europese Commissie verenigbaar met de
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gemeenschappelijke markt. Ten slotte kan financiering die niet voldoet aan de
Altmarkcriteria of de vrijstelling voor kleine diensten, maar wel aan de kaderregeling
‘grotere’ publieke diensten, onder de vrijstelling van artikel 106 lid 2 vweu vallen.
Het is aan de nationale overheden om vast te stellen welke activiteiten gekwalificeerd
kunnen worden als daeb - ze hebben een grote discretionaire bevoegdheid
(Wilkeshuis, 2010, p. 103). De Europese Commissie en het Hof van Justitie toetsen de
afwegingen van lidstaten om tot de kwalificatie van een daeb te komen steekproefsgewijs. Daarbij kunnen ze nagaan of er sprake is van een kennelijke beoordelingsfout
door de lidstaat, op basis van criteria zoals proportionaliteit, non-discriminatie en
noodzakelijkheid (Steyger, 2010, p. 81).
Na uitvoerige publieke consultaties heeft de Europese Commissie in december 2011
een herziene versie goedgekeurd van het pakket eu-staatssteunregels voor de
beoordeling van overheidscompensatie voor daeb’s,135 die (merendeels) per 1 februari
2012 in werking zijn getreden. Het nieuwe pakket bestaat uit vier instrumenten voor
alle (nationale, regionale, lokale) overheden die compensatie verlenen voor het
verrichten van daeb’s:
1. Een nieuwe mededeling die een toelichting geeft bij de basisbegrippen uit het
staatssteunrecht die voor daeb’s van belang zijn.
2. Een herzien besluit waardoor de lidstaten voor bepaalde categorieën daeb’s
compensaties niet meer vooraf bij de Europese Commissie hoeven aan te melden.
Deze vrijstelling is verruimd van ziekenhuizen en woningcorporaties naar een
ruimere groep sociale diensten. Tegelijk wordt voor andere daeb’s de drempel
voor aanmelding van compensaties verlaagd van € 30 naar € 15 miljoen.
3. Een herziene kaderregeling voor het beoordelen van grote compensatiebedragen voor
partijen die buiten de sociale dienstverlening actief zijn. Die gevallen moeten
worden gemeld en kunnen verenigbaar worden verklaard indien zij aan bepaalde
criteria voldoen.
4. Een nieuw voorstel voor een de-minimis-verordening met daarin de bepaling dat
compensatie die onder een bepaalde drempel blijft, niet onder het staatssteuntoezicht valt.
Niet-economische diensten van algemeen belang
daeb’s maken deel uit van het bredere begrip diensten van algemeen belang.
Hieronder vallen ook diensten die voor de samenleving van algemeen belang worden
geacht maar die niet economisch van aard zijn omdat zij niet op de markt en onder
concurrentie worden aangeboden. We spreken dan van niet-economische diensten van
algemeen belang (nedab). Het gaat om: dijkbewaking, politie, publiek bekostigd
onderwijs, publieke drinkwatervoorziening, de uitgifte van paspoorten, controle en
toezicht op het luchtruim ter waarborging van de interne en externe veiligheid, het
verrichten van milieu-inspectietaken in een zeehaven, rechtspleging, uitvoering van de
wettelijke sociale zekerheid (onder voorwaarden), vakbonden voor zover zij hun
sociale functie uitoefenen, politieke partijen, consumentenorganisaties, maatschappelijke organisaties, wetenschappelijke verenigingen, kerken (kernactiviteiten), liefdadigheidsinstellingen en hulpverleningsorganisaties (Europa decentraal & bzk,
2008, p. 21).
135
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
legislation/sgei.html.
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Onderstaande tabel toont het mededingingskader van daeb, nedab en reguliere
economische activiteiten.
Tabel 4 Mededingingskader in de praktijk op activiteitniveau
NEDAB, DAEB en reguliere economische activiteit
NEDAB

DAEB

Reguliere economische
activiteit/dienst

Kenmerken

Activiteiten vinden plaats ter

Activiteiten vinden plaats ter

Er is geen sprake van specifieke

realisering van een algemeen

realisering van een algemeen

overheidssturing; activiteiten

belang.

belang waarbij specifieke regels

vinden niet plaats ter realisering

EN

van toepassing zijn om een

van een algemeen belang.

De dienst is geen economische

specifiek door de overheid

EN

activiteit.

gewenst resultaat te bereiken.

De dienst is een economische

EN

activiteit.

De dienst is een economische
activiteit.
Zijn de interne markt- en

Nee. Wel dient, als niet wordt

Ja. Bepaalde regulering/steun is

mededingings/

gekozen voor uitvoering door

echter toegestaan om bijvoor-

staatssteunregels van

de overheid zelf, bij uitbe-

beeld kwaliteit, toegankelijk-

toepassing?

steding rekening te worden

heid en betaalbaarheid van de

Ja, volledig.

gehouden met de aanbestedings- openbare dienst te waarborgen.
regels.
Toets Europese Commissie en

In beginsel niet van toepassing,

Beperkte toepassing op kenne-

Volledige interne markt- en

Europees Hof van Justitie

wel kan het Europees Hof

lijke fouten, proportionaliteit,

mededingingstoets.

bepalen of een dienst een

non-discriminatie en noodzake-

NEDAB of DAEB betreft?

lijkheid.

In Nederland: politie, publiek

In Nederland: netwerksectoren,

Architecten, loodgieters,

bekostigd onderwijs, publieke

sociale woningbouw, afval-

adviesbureaus, uitzendbureaus.

drinkwatervoorziening,

verwerking, spoedeisende zorg,

riolering.

publieke taken van notarissen.

Voorbeelden

Bron: Europa decentraal & BZK, 2008, p. 21.

Coördinatiepunten
Formeel is de lidstaat Nederland het aanspreekpunt voor de Europese Commissie als
het gaat om de meldingsplicht voor staatssteun. Er zijn in Nederland drie organisaties
betrokken bij het onderhouden en coördineren van de contacten met de Europese
Commissie:
• Coördinatiecentrum Staatssteun (Ministerie van Economische Zaken).
Dit verzorgt de rapportage van alle steunmaatregelen van Nederlandse (decentrale)
overheden.
• Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden (Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties).
Dit adviseert provincies en gemeenten.
• Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (pveu).
De pveu in Brussel formaliseert alle Nederlandse meldingen van steunregelingen
en stuurt ze door naar de Europese Commissie.
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13.3.2

Transparantiebepalingen
Regeling
Voor de kostprijsadministratie heeft de Europese Unie een Transparantierichtlijn
vastgesteld.136 Deze richtlijn heeft het doel om de financiële betrekkingen tussen
lidstaten en openbare bedrijven en de financiën binnen bepaalde ondernemingen
transparant te maken. Ter implementatie van de Transparantierichtlijn bevat de
Nederlandse Mededingingswet boekhoudkundige verplichtingen in hoofdstuk 4a,
‘Financiële transparantie binnen bepaalde ondernemingen’. Deze bepalingen gelden
voor ondernemingen waaraan een uitsluitend of een bijzonder recht is verleend, of die
belast zijn met een daeb waarvoor zij compensatie ontvangen, ongeacht of zij deel
uitmaken van een overheidsorganisatie, tenzij hun totale netto-jaaromzet gedurende
twee jaren minder dan € 40 miljoen heeft bedragen.
Door de boekhoudkundige verplichtingen dienen kosten en baten van relevante
activiteiten afzonderlijk te worden geregistreerd en correct te worden toegerekend.
Zo kan eenvoudiger worden vastgesteld of er sprake is van kruissubsidiëring vanuit de
publieke middelen naar andere, niet-publieke activiteiten. Dit is van belang voor het
toezicht op de naleving van de staatssteunregels en het verbod op misbruik van een
economische machtspositie (ez, 2008, p. 16).
In de Kaderwet zbo’s komt een soortgelijke bepaling voor als in de Mededingingswet.
In artikel 38 is bepaald dat een privaatrechtelijk vormgegeven zbo dat zijn publieke
taken naast andere activiteiten uitvoert, voor die taken en de direct daaruit voortvloeiende werkzaamheden een afzonderlijke boekhouding moet bijhouden en de
betreffende taken en werkzaamheden afzonderlijk in zijn jaarrekening moet
verantwoorden.
Verantwoording en toezicht
De nma is belast met het toezicht op de naleving van de mededingingswet en dus ook
op de naleving van de genoemde boekhoudkundige verplichtingen in hoofdstuk 4a,
die voortvloeien uit de transparantierichtlijn. Daarnaast moeten de overheden of
overheidsbedrijven die met een daeb of een bijzonder of uitsluitend recht zijn belast,
zich bij de betreffende minister verantwoorden over de naleving van de transparantiebepalingen in de Mededingingswet en de kaderwet zbo’s (getrouwheid/rechtmatigheid). De betreffende minister zal daar ook toezicht op moeten houden.

13.3.3

136
Thans richtlijn 2006/111/EG
betreffende de doorzichtigheid in de financiële
betrekkingen tussen lidstaten en openbare
bedrijven en betreffende de
financiële transparantie
binnen bepaalde ondernemingen.

Wet Markt en Overheid
Gedragsregels
In maart 2011 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Markt en Overheid aangenomen
(ez, 2009). De discussie over de problematiek rondom markt en overheid wordt al een
aantal jaren gevoerd en gaat over de gunstiger marktpositie die overheidsinstellingen
kunnen hebben bij het ondernemen van commerciële activiteiten ten opzichte van het
bedrijfsleven (ez, Justitie & bzk, 2004, p. 4). Hierdoor kan er een verstoring van de
marktwerking optreden. De wet beoogt gedragsregels te introduceren voor overheden
om bij het ondernemen van marktactiviteiten, rekening houdend met de specifieke
publieke taak van de overheid, oneerlijke concurrentie te voorkomen met particuliere
ondernemingen. De gedragsregels zijn de volgende (ez, 2008, p. 13-16):
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1. De verplichting tot doorberekening van alle kosten
Overheidsorganisaties dienen zodanige prijzen voor economische activiteiten vast
te stellen dat deze activiteiten ten minste kostendekkend zijn. Dat betekent dat alle
kosten, zowel de directe als de indirecte kosten, worden doorberekend in de prijs
van het product. Dit kan worden aangeduid als de verplichting tot doorberekening
van de integrale kosten.
2. Een verbod op exclusief gegevensgebruik
Het kunnen benutten van informatie waarover anderen niet kunnen beschikken is
vaak van onschatbare waarde voor het opereren op een markt.
3. Een verbod op functievermenging
Met functievermenging wordt bedoeld dat taken en bevoegdheden voor economische
activiteiten en de uitoefening van bestuurstaken die daarmee verband houden bij
dezelfde persoon berusten.
4. Een bevoordelingsverbod inzake overheidsbedrijven
Een overheidsorganisatie kan haar ondernemingsactiviteiten laten uitvoeren door
een overheidsbedrijf, dat wil zeggen een bedrijf waarvan zij het beleid kan bepalen.
Ook dan kan sprake zijn van oneerlijke concurrentie, namelijk wanneer de
activiteiten worden bekostigd met overheidsmiddelen. Dit verbod betreft niet
alleen de verstrekking van gelden, maar ook bijvoorbeeld het laten gebruiken van
de naam van de overheid en van goederen - zonder dat hiervoor ten minste de
kostprijs in rekening wordt gebracht.
De verplichting van kostendekkendheid geldt niet voor zover sprake is van activiteiten
voor een daeb die aan de overheidsorganisatie is opgedragen (ez, 2008, p. 36-37).
Hierop zijn de staatssteunregels van toepassing, maar met een aanvullend kader dat de
mogelijkheid schept om deze diensten met een zekere financiële compensatie van de
overheid te kunnen verrichten zonder dat sprake is van ongeoorloofde staatssteun.
Reikwijdte gedragsregels
De reikwijdte van de gedragsregels wordt bepaald door een aantal factoren (ez, 2008,
p. 12-13). Om te beginnen moet er sprake zijn van een overheidsorganisatie.
Daaronder worden in dit wetsvoorstel verstaan het Rijk, de provincies, de gemeenten,
de waterschappen en de zbo’s met een publiekrechtelijke status. Ook gemeenschappelijke regelingen die geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben, worden als
overheidsorganisatie beschouwd. Verder betreft het wetsvoorstel alleen overheidsorganisaties die een economische activiteit verrichten of laten verrichten door een aan
hen gerelateerd overheidsbedrijf. Onder een economische activiteit wordt verstaan het
aanbieden van goederen of diensten aan derden op een bepaalde markt. Een overheid
kan haar publieke taak uitvoeren met economische activiteiten. Voor zover dit leidt tot
concurrentievervalsing kan dit worden gerechtvaardigd door het publiek belang dat
met het verrichten en financieren van deze activiteiten is gemoeid. Om die reden
gelden in de gedragsregels uitzonderingen voor gevallen waarin het publiek belang
noopt tot de financiering van de desbetreffende activiteiten.
De gedragsregels gelden alleen indien geen sprake is van staatssteun in de zin van
artikel 107, eerste lid, vweu.
Gegeven de wenselijkheid van een eenduidig regime geldt het wetsvoorstel in beginsel
voor alle sectoren waarin de overheid optreedt als aanbieder van producten of
diensten. Voor enkele sectoren zijn uitzonderingen gemaakt, te weten voor onderwijs
en onderzoek, de publieke omroep en, tot op zekere hoogte, sociale werkplaatsen. Het
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betreft sectoren waar veelal organisaties met een publiekrechtelijke respectievelijk
privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid naast elkaar opereren en waarvoor reeds een
wettelijk regime geldt dat eveneens effectief is in het bevorderen van gelijke
concurrentieverhoudingen.
Het wetsvoorstel geldt ten slotte niet voor economische activiteiten voor andere
overheden; dat geldt als een vorm van zelfvoorziening binnen het totale ‘overheidsconcern’ (ez, 2008, p. 12-13).
Inwerkingtreding
Hoewel het wetsvoorstel al in maart 2011 door de Eerste Kamer is aangenomen, zullen
de gedragsregels naar verwachting pas eind 2012 in werking treden. Die tijd heeft de
minister van ez nodig om een amvb op te stellen, die een technische uitwerking geeft
aan de wijze waarop kosten van marktactiviteiten moeten worden door-berekenend.
Bij deze amvb zullen (koepel)organisaties geconsulteerd worden, evenals de Raad van
State en het parlement. Daarnaast heeft de minister toegezegd in het kader van de
wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in
samenspraak met de staatssecretaris van Onderwijs een juridische grondslag te bieden
om concurrentievervalsing door hoger onderwijsinstellingen tegen te gaan.
Verantwoording en toezicht
Het wetsvoorstel biedt ondernemingen de mogelijkheid hun beklag te doen bij de
Nederlandse Mededingingsautoriteit (nma) over overheden die concurrentievervalsende commerciële activiteiten ondernemen. De bevoegdheden van de nma
worden uitgebreid om onderzoek te kunnen doen naar klachten over de overtreding
van deze gedragsregels. Bij geconstateerde oneerlijke concurrentie kan ze aan het
betreffende bestuursorgaan een verklaring van overtreding, een last onder dwangsom
of een boete opleggen.
De derdenorganisaties waarvoor de gedragsregels gelden, zullen zich ook bij de
betreffende minister moeten verantwoorden over de naleving ervan in het kader van de
rechtmatigheid. De minister zal daarop ook toezicht moeten houden.

13.3.4

137
Ontleend aan EZ (2008),
nr. 3, p. 17.
138
HvJEG 3 juli 1991, AKZO
Chemie t. Commissie,
C-62/86, Jur. 1991, p. I-3359,
r.o.71–72; HvJEG 14 november 1996, Tetra Pak II,
C-333/94P, Jur. 1996,
p. 1–5951, r.o. 41.

Verbod van misbruik van een economische machtspositie137
Regeling
De gedragsregels kunnen worden beschouwd als een aanvulling op het algemene
mededingingsrecht. Voor de overheid als onderneming zijn op de gedragingen
tegelijkertijd ook de algemene mededingingsrechtelijke regels van toepassing.
Daarmee rijst de vraag hoe in het bijzonder de verplichting tot integrale kostendoorberekening zich verhoudt tot het verbod van misbruik van een economische machtspositie in artikel 24 Mededingingswet.
Volgens de jurisprudentie maakt een onderneming onder meer misbruik van haar
economische machtspositie door ‘verdringingsconcurrentie’. Hiervan is sprake, als zij
voor goederen of diensten ofwel een prijs in rekening brengt die lager is dan haar
gemiddelde variabele kosten, ofwel een prijs onder haar gemiddelde totale kosten ligt,
maar boven haar gemiddelde variabele kosten, en die is vastgesteld als onderdeel van
een plan om een concurrent uit te schakelen.138 Het toepassen van kruissubsidie door
een onderneming met een economische machtspositie wordt in de jurisprudentie niet
bij voorbaat als misbruik van een economische machtspositie aangemerkt. Pas als een
onderneming winsten, behaald op de markt waarop zij een economische machtspositie heeft, gebruikt om op een andere markt de concurrentie te verdringen, is er
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sprake van kruissubsidie in strijd met artikel 24 Mededingingswet respectievelijk
artikel 107 vweu.
Overheidsonderneming en misbruik van machtspositie
Een overheidsonderneming die zich houdt aan de verplichting tot het in rekening
brengen van ten minste de integrale kosten, maakt zich in geen geval schuldig aan de
bedoelde vormen van verdringingsconcurrentie. Hiermee is niet gezegd dat het
handelen overeenkomstig de gedragsregels altijd impliceert dat er geen sprake is van
misbruik van economische machtspositie.
Ten eerste gelden voor de verplichting tot doorberekening van de integrale kosten
enkele uitzonderingen die - althans in theorie - ruimte laten voor misbruik.
Belangrijker is dat ondernemingen ook op een andere manier misbruik kunnen maken
van hun economische machtspositie dan door verdringingsconcurrentie, zoals door
leveringsweigering of koppelverkoop.
De onderneming die valt onder het bereik van de gedragsregels en die deze naleeft, zal
dus veelal binnen de grenzen blijven die het verbod van economische machtspositie
stelt. Niettemin blijft dit verbod zelfstandig gelden en biedt het een zelfstandige
grondslag voor de Nederlandse Mededingingsautoriteit om op te treden.
Verantwoording en toezicht
De NMa is zoals vermeld belast met het toezicht op de Mededingingswet. Overheidsondernemingen zullen de naleving daarvan tevens in hun (rechtmatigheids)verantwoording moeten betrekken.

13.3.5

Voor de rechtspersoon Staat bestaan momenteel de Aanwijzingen voor het verrichten
van marktactiviteiten door de rijksdienst.139 Ze worden vastgesteld door de ministerpresident en zijn interne, bindende regels voor de rijksoverheid. De aanwijzingen
kennen in beginsel geen rechten aan derden toe en zijn daarmee voor hen niet
afdwingbaar. Ze bevatten zowel beperkingen voor het verrichten van economische
activiteiten door de rijksoverheid (zogenoemde toetredingsregels) als randvoorwaarden voor het verrichten van deze activiteiten (gedragsregels) (ez, 2008, p. 10
en 16).
Omdat de aanwijzingen niet gaan over marktactiviteiten door derdenorganisaties gaan
we daarop hier niet verder in.

139
Staatscourant 1998, nr. 95;
zie ook de evaluatie van de
Aanwijzingen in 2001,
Kamerstukken II 2001/ 2002,
28 000 XIII, nr. 42.
140
Voor meer informatie zie
www.
europeseaanbestedingen.eu
141

Aanwijzingen voor marktactiviteiten door de rijksdienst

13.4

Europese aanbestedingen140

13.4.1

Regeling

Drempelbedragen (excl.
BTW) van toepassing in
2009 voor leveringen en
diensten: A 133.000 (als
onderdeel van de rijksoverheid) en A 206.000 (als
onderdeel van de decentrale overheid). Drempelbedrag voor werken:
A 5.278.000.
142
De lijst is beschikbaar via
www.
europeseaanbestedingen.eu
(2012).

Organisaties op afstand van het Rijk kunnen ook gebonden zijn aan de regels van
Europese aanbestedingen. Deze dwingen hen overheidsopdrachten boven een bepaald
drempelbedrag open te stellen voor alle bedrijven gevestigd in de Europese Unie.141 Als
organisaties beschouwd worden als ‘aanbestedende diensten’ zijn de regels van
Europese aanbestedingen van toepassing. In Nederland zijn onder meer de Staat
(ministeries, rijksdiensten) en publiekrechtelijke instellingen aanbestedende diensten.
Een aantal organisaties op afstand wordt expliciet genoemd in de lijst van rijksdiensten.142 Ze kunnen ook beschouwd worden als publiekrechtelijke instellingen.
Volgens de aanbestedingsrichtlijnen en de Europese jurisprudentie zijn publiekrechtelijke instellingen, instellingen (bzk, 2009, p. 8):
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•
•
•
•
•

die rechtspersoonlijkheid bezitten, en
die zijn opgericht met het speciale doel tegemoet te komen aan behoeften van
algemeen belang die geen industrieel of commercieel karakter dragen, en
die voor meer dan 50% door een aanbestedende dienst worden gefinancierd, of
waarvan het beheer is onderworpen aan toezicht door een aanbestedende dienst, of
waarvan de bestuursorganen (directie, raad van bestuur, raad van toezicht) voor
meer dan de helft worden benoemd door een andere aanbestedende dienst.

Bij zbo’s, rwt’s en overheidsstichtingen zijn de vereisten van rechtspersoonlijkheid en
algemeen belang bijna altijd aanwezig. Het uiteindelijke oordeel of een organisatie als
een publieke instelling wordt beschouwd, wordt daarom doorgaans bepaald door de
mate waarin het Rijk betrokken is bij de financiering, het toezicht of de benoeming van
de bestuursorganen van de organisatie.
Tussen Rijk en organisatie hoeft in principe geen aanbesteding van diensten plaats te
vinden, indien de dienst van de organisatie niet op een markt wordt aangeboden.

13.4.2

Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten
De (Europeesrechtelijke) aanbestedingsplicht is uitgewerkt in het Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao). Op grond van artikel 16 geldt het Bao niet voor een
concessieovereenkomst voor diensten, zij het dat ook voor de gunning daarvan aan
bepaalde Europeesrechtelijke voorwaarden moet worden voldaan (zie hierover
§ 16.1.3).

13.4.3

Verantwoording en toezicht
Omdat de lidstaat aansprakelijk is, is ook nu weer de minister verantwoordelijk voor
een goed systeem van verantwoording en toezicht. Over naleving van de aanbestedingsregels zullen organisaties zich moeten verantwoorden via hun rechtmatigheidsverantwoording en de betreffende minister zal daar toezicht op moeten uitoefenen.

13.5

Bevoegdheden Algemene Rekenkamer

13.5.1

Subsidies
Op grond van artikel 92 cw 2001 heeft de Algemene Rekenkamer controlebevoegdheden bij ‘rechtspersonen, commanditaire vennootschappen, vennootschappen onder
firma en natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen aan wie door de
Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de
Europese Commissie op grond van een vastgesteld programma rechtstreeks of
middellijk een subsidie wordt verstrekt’.
Overeenkomstig artikel 4.21, eerste lid van de Awb wordt onder het begrip subsidie
verstaan elke aanspraak op financiële middelen verstrekt voor bepaalde activiteiten van
de aanvrager, anders dan als betaling voor geleverde goederen of diensten. Verder is
aansluiting gezocht bij artikel 4.23, derde lid, onder b van de Awb, dat gaat over
rechtstreeks door de eg verstrekte subsidies. Ook leningen en garanties vallen hier
onder het begrip subsidies. Door het woord ‘middellijk’ heeft de Algemene
Rekenkamer ook controlebevoegdheden bij partijen (eindbegunstigden) die de
subsidie indirect (via een intermediaire autoriteit of instantie) ontvangen.
Anders dan bij artikel 91 cw 2001 strekken de onderzoeksbevoegdheden van de
Algemene Rekenkamer zich bij Europese subsidies ook uit tot natuurlijke personen die
een beroep of bedrijf uitoefenen. Die laatste toevoeging is van belang: de Algemene
Rekenkamer mag niet de recht- en doelmatige besteding van eg-subsidies door
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natuurlijke personen die geen bedrijf of beroep uitoefenen, controleren. Tevens vallen
voor deze bevoegdheden de decentrale overheden etc. onder de bevoegdheden van de
Algemene Rekenkamer. Overigens wordt in het vijfde lid van artikel 92 cw 2001 het
doel van de controle van de Algemene Rekenkamer omschreven als oordeelsvorming
over het beleid van de betrokken ministers ter nakoming van de aan de lidstaat
Nederland opgelegde verplichtingen voor beheer, controle of toezicht van
eg-subsidies. De Algemene Rekenkamer stelt zelf ook dat het haar gaat om onderzoek
naar het handelen van de ministers en niet om controle van bijvoorbeeld gemeenten of
provincies als zodanig.

13.5.2

Staatssteun en aanbestedingen
Voor staatssteun en aanbestedingen heeft de Algemene Rekenkamer (nog) geen
bijzondere bevoegdheden bij organisaties op afstand van het Rijk. Haar bevoegdheden
gaan niet verder dan die staan genoemd in artikel 91 cw 2001. Dat verandert wanneer
de cw 2001 wordt aangepast voor de wet nerpe. Dan krijgt de Algemene Rekenkamer
aparte bevoegdheden voor de naleving van Europese regels door alle ‘publieke
entiteiten’ (zie § 2.5).

13.6

Publicaties Algemene Rekenkamer
Sinds twee decennia doet de Algemene Rekenkamer onderzoek naar het toezicht
vanuit de rijksoverheid op de Europese geldstromen. Daarbij hebben we de geldstromen in zijn totaliteit geïnventariseerd en is rijksbreed bezien hoe het toezicht was
ingericht. Bijvoorbeeld:
Algemene Rekenkamer (1995), Beheer en controle eg-geldstromen in Nederland, Tweede
Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 24 500, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de besteding van afzonderlijke Europese
geldstromen en het toezicht daarop. Bijvoorbeeld:
Algemene Rekenkamer (1998). Bestrijding werkloosheid met Europese gelden. Tweede
Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 965, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2000). Controle en toezicht op esf-subsidies. Tweede Kamer,
vergaderjaar 1999-2000, 26 995, nrs. 1-2.
Algemene Rekenkamer (2000). eu-technologiesubsidies. Tweede Kamer, vergaderjaar
2000-2001, 27 545, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
Sinds de toekenning van onderzoeksbevoegdheden voor Europese gelden in 2002
brengen we jaarlijks een eu-trendrapport uit. Daarmee beogen we inzicht te
verschaffen in het financieel management van eu-gelden in de eu als geheel, de
eu-lidstaten en Nederland. In 2011 verscheen de negende editie:
Algemene Rekenkamer (2011). eu-trendrapport. Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011,
32 624, nr. 2. Den Haag: Sdu.
Verder publiceren we sinds 2006 jaarlijks een rapport met een oordeel over de
eu-lidstaatverklaring. De laatste in deze reeks:
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Algemene Rekenkamer (2012). Rapport bij de Nederlandse eu-lidstaatverklaring 2011.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 33 249, nr. 2. Den Haag: Sdu.
Ten slotte hebben we ook onderzoek gedaan naar implementatie en naleving van
Europese regelgeving:
Algemene Rekenkamer (2008). Europese regelgeving. Implementatie van Europese richtlijnen
en handhaving van Europese verordeningen in Nederland. Tweede Kamer, vergaderjaar
2007-2008, 31 498, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2009). Aandacht voor financiële gevolgen van Europees Beleid.
Terugblik 2009. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 29 751, nrs. 4-5. Den Haag:
Sdu.
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14 Verzelfstandiging, privatisering en
overheidsstichtingen
In § 9.2 hebben we de verzelfstandiging en privatisering van overheidstaken en organisaties besproken en de dimensies van publiek-privaat. In dit hoofdstuk gaan we
in op bevindingen uit onze publicaties daarover van de afgelopen 25 jaar, waaronder
het Verslag 1994 (1995c), het rapport Financiële aspecten van verzelfstandiging (1998a)
en de achtergrondstudie Zicht op overheidsstichtingen (2011f ).

14.1

Verzelfstandiging en privatisering
Op basis van ons onderzoek van de afgelopen 25 jaar kunnen we enkele algemene
observaties geven over privatisering en verzelfstandiging. Vervolgens gaan we in op
specifieke bevindingen uit dat onderzoek.

14.1.1

Algemeen beeld: Transities en fricties
Verzelfstandiging en privatisering van publieke taakuitvoering zijn te beschouwen als
transities tussen verschillende systemen van (onder meer) wetgeving, ministeriële
verantwoordelijkheid en sturing, toezicht en verantwoording. Die transities leiden tot
fricties.
Transities en fricties (1): Van publiek recht naar privaat recht
Verzelfstandiging en privatisering brengen een transitie met zich mee van publiek naar
privaat recht. Figuur 25 brengt dat in beeld.
In de figuur zijn twee processen onderscheiden. De bovenste lijn geeft een proces weer van
uitvoering van publieke taken door een staatsbedrijf, via 100% staatsdeelneming in het op afstand
gezette bedrijf naar verkoop van de deelneming aan de markt. Een voorbeeld daarvan is KPN.
In de onderste lijn gaat het van taakuitvoering door een onderdeel van een ministerie, via interne
verzelfstandiging (in de vorm van rijksdienst of agentschap) en externe verzelfstandiging (in de
vorm van rwt of zbo) naar volledige privatisering van de taak.
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Figuur 25 Transitie van publiek naar privaat recht
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Het gaat bij de transitie van wetgeving om een overgang van publiek recht naar privaat
recht. Er wordt een privaatrechtelijke rechtspersoon (zoals stichting of nv) opgericht
met een daarmee behorend boekhoudkundig systeem: van de cw met zijn kasstelsel
via een publieke variant van het baten-lastenstelsel naar de puur private vorm van het
bw en de voorschriften van de Raad voor de Jaarverslaglegging (RvJ).
De beide juridische systemen zijn dermate verschillend dat zij tot fricties in de transitie
leiden die speciale aandacht behoeven van het openbaar bestuur. Zo is voor de overgang van het ene naar het andere systeem het opstellen van een goede openingsbalans
van cruciaal belang.
Daarnaast is er ook een transitie op andere rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht
(personeel verliest ambtenarenstatus), of worden andere rechtsgebieden relevant,
zoals fiscaal recht (organisaties worden btw-plichtig) en Europees recht (regels voor
staatssteun).
Transities en fricties (2): Beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid
Een tweede transitie met fricties betreft de ministeriële verantwoordelijkheid. In het
algemeen wordt die anders en beperkter als gevolg van privatisering en verzelfstandiging. Dit is afhankelijk van de fase en vorm. Figuur 26 brengt dat in beeld.
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Figuur 26 Verschuiving in ministeriële verantwoordelijkheid
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Bij een ministerie, rijksdienst en agentschap geldt een volledige ministeriële verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering. Bij bijvoorbeeld rwt’s en zbo’s is die beperkt
tot een verantwoordelijkheid voor het systeem, het beleid en het toezicht op de taakuitvoering en de besteding van publieke middelen. Bij volledige privatisering is de
minister verantwoordelijk voor de regulering van en toezicht op de markt, bijvoorbeeld
bij aanbesteding van publieke taken. De verschuivingen in ministeriële verantwoordelijkheid leiden tot frictie met de politieke behoefte aan sturing en de mogelijkheden
daartoe. Er ontstaat in het transitieproces vaak onduidelijkheid over waar het
parlement de minister (nog) op kan aanspreken.
Transities en fricties (3): sturing, toezicht en verantwoording complexer
Een derde transitie met fricties betreft het systeem van sturing, toezicht en verantwoording. Dit hangt samen met het vorige punt. In het algemeen leidt verzelfstandiging en
privatisering tot een verschuiving van enkelvoudige naar combinaties van systemen,
rollen (aandeelhouder, toezichthouder, beleidsverantwoordelijke, contractpartner),
(publiek-private) activiteiten en geldstromen. Gevolg is een grotere complexiteit met
fricties tussen die verschillende domeinen en rollen. Het resultaat is ook meer
regulering en toezicht om deze complexiteit het hoofd te bieden. Ter illustratie:
volgens een recente wodc-studie is bijna 80% van de wetgeving gericht op aansturing
van uitvoering van publieke taken op afstand (wodc 2008, p. 185).

14.1.2

143
Algemene Rekenkamer
(1995), p. 31-34.

Onderzoek naar verzelfstandigingen 1987-1994143
Eind 1994 inventariseerden we onze onderzoeken naar verzelfstandigingen tot dan toe.
In 1987 publiceerden we voor het eerst over dit onderwerp, daarna zijn tot 1995 nog
zeventien onderzoeken gepubliceerd. Ons Verslag 1994 (Algemene Rekenkamer, 1995c)
biedt een analyse van alle bevindingen en conclusies uit deze onderzoeken.
We vonden onderzoek naar verzelfstandigingen belangrijk, omdat met het beperken
van de minsteriële verantwoordelijkheid ook de parlementaire controle op de
overheidstaak in kwestie wordt beperkt. Bij externe verzelfstandiging wordt wettelijk
een deel van de bestuurlijke bevoegdheden van de minister overgedragen aan het
verzelfstandigde orgaan, waardoor het orgaan niet meer hiërarchisch ondergeschikt is
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aan de minister. De in de specifieke wet- en regelgeving vastgelegde ministeriële taken
en bevoegdheden voor het extern verzelfstandigde orgaan impliceren over het
algemeen slechts een bemoeienis op hoofdlijnen. De minister behoudt echter een
algemene politieke verantwoordelijkheid voor het betreffende beleidsterrein.
Daarnaast kan er nog sprake zijn van comptabele verantwoordelijkheden indien
overheidsgelden zijn gemoeid met het functioneren van het betreffende orgaan.
Met ons onderzoek wilden we vaststellen of de verzelfstandiging recht- en doelmatig
tot stand was gekomen. Daarnaast keken we naar de financiële gevolgen en die voor de
taakuitvoering en de verantwoordelijkheid van de betrokken minister.
Toetsingskader Algemene Rekenkamer
De door ons gevonden knelpunten bij privatisering of externe verzelfstandiging lagen
op het gebied van informatievoorziening, besluitvormingsprocedure, financiële
gevolgen, redenen van verzelfstandiging en ministeriele verantwoordelijkheid.
We formuleerden daarbij de volgende normen of toetspunten:
• Tijdige en volledige informatie
Tijdens het verzelfstandigingsproces moeten de Staten-Generaal tijdig en volledig
worden geïnformeerd over de financiële en bestuurlijke gevolgen. De besluitvormingsprocedure dient inzichtelijk te zijn.
• Betrouwbare financiële gegevens
Een overdrachtssom dient berekend te worden op basis van betrouwbare financiële
gegevens. Afwijkingen van dit uitgangspunt dienen onderbouwd te worden. Tevens
dient de prijsbepaling zo min mogelijk op veronderstellingen en zoveel mogelijk op
feiten gebaseerd te zijn. Over de waarde van de verzelfstandigde organisatie dient
verder duidelijkheid te bestaan voordat de verzelfstandiging plaatsvindt.
• Betrouwbaar inzicht in de financiële gevolgen
Een besluit tot verzelfstandiging mag pas worden genomen wanneer een zo betrouwbaar mogelijk inzicht bestaat in de financiële gevolgen ervan voor de rijksbegroting.
Deze eis sluit aan bij de artikelen 13 en 14 van de Comptabiliteitswet die voorschrijven
dat beleidsvoornemens met financiële gevolgen voor het Rijk een toelichting bevatten
over deze gevolgen. Door het Rijk te geven garanties moeten zowel in tijd als omvang
zoveel mogelijk worden begrensd. Daarbij dienen de risico’s evenwichtig te worden
verdeeld over de Staat en de overnemende of verzelfstandigde partij.
• Heldere motivatie
Ieder besluit tot verzelfstandiging dient helder gemotiveerd te worden. De doelstellingen dienen concreet en controleerbaar te zijn, zodat ook achteraf de minister en
de Staten-Generaal kunnen nagaan of de doelstellingen al dan niet zijn bereikt.
• Goede toezichthoudende bevoegdheden
Het is van groot belang dat de toezichthoudende bevoegdheden van de minister
(informatievoorziening en beïnvloedingsmogelijkheden) na externe verzelfstandiging
dusdanig zijn geregeld dat de minister zijn politieke en financiële verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de op afstand geplaatste overheidstaak kan dragen.
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Publicaties
Het Verslag 1994 bevat een overzicht van al onze publicaties over verzelfstandiging en
privatisering tot dan toe:
• Privatisering Staatsvissershavenbedrijf, Tussentijds rapport 1987.
• Verzelfstandiging van de Loodsdienst, Tussentijds rapport 1989.
• Tweede fase privatisering Staatsvissershavenbedrijf, Juniverslag 1991.
• Sanering Rijkscomputercentrum Heerlen, Juniverslag 1992.
• Privatisering Dienst Informatieverwerking Rijkswaterstaat, Decemberverslag 1992.
• Verzelfstandiging Verzekeringskamer, Decemberverslag 1993.
• Privatisering Bureau Vernietiging Overheidsarchieven, Decemberverslag 1993.
• Luchtverkeersbeveiliging, Tussentijds rapport 1994.
• Staatsloterij, Juniverslag 1994.
• Oprichting Stichting Innovatie Centra Netwerk Nederland, Decemberverslag 1994.
• Verzelfstandiging Kadaster, Decemberverslag 1994.
• Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel, Decemberverslag 1994.
Opmerkingen in het kader van rechtmatigheidsonderzoek inzake verzelfstandigingen:
• Arbeidsvoorzieningsorganisatie, Rapporten bij de rekeningen 1990.
• Openingsbalans Arbeidsvoorzieningsorganisatie, Rapporten bij de rekeningen 1991.
• Financiering Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie, Rechtmatigheidsonderzoek
1992.
• Staatsloterij, Rechtmatigheidsonderzoek 1992.
• Verzekeringskamer, Rechtmatigheidsonderzoek 1992.
• Verzelfstandigingen Binnenlandse Zaken:
Staatsdrukkerij/Uitgeverij, Rijks Computer Centrum, Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut
Politie, Rijks Opleidingsinstituut, Nederlands Bureau Brandweerexamens,
Rechtmatigheidsonderzoek 1993.
Na 1994 zijn nog enkele publicaties over privatisering uitgebracht:
• Privatisering 's Rijks Munt Zie: Decemberverslag 1995 (24555, nrs. 1-2, 19 december
1995), p. 22-28.
• Fonds Voorheffing Pensioenverzekering. Rapport (25401, nrs. 1-2, 19 juni 1997).
• Ontvlechting en marktwerking in de sociale zekerheid. Rapport (25402, nrs. 1-2, 19 juni
1997).
• Privatisering van het ABP. Rapport (26015, nrs. 1-2, 12 mei 1998).
Voor een actueel overzicht verwijzen we naar het webdossier Privatisering en
verzelfstandiging van overheidsorganisaties op de website van de Algemene Rekenkamer
www.rekenkamer.nl (2012). Dit bevat een lijst van rapporten en een samenvattende
presentatie van onze bevindingen op het terrein van verzelfstandiging en privatisering.

14.1.3

144
Algemene Rekenkamer
(1998a).

Financiële aspecten van verzelfstandiging144
Onderwerp onderzoek
In de bundel Financiële aspecten van verzelfstandiging (1998a) hebben we verslag gedaan
van een aantal onderzoeken in 1994-1996 naar verzelfstandigingsprocessen van
voormalige onderdelen van de rijksoverheid, waarbij de rijksoverheid al dan niet
verantwoordelijk bleef voor de uitvoering van één of meer publieke taken.
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De onderzoeken gingen over de volgende processen:
1. De totstandkoming van de commerciële openingsbalans en de fiscale gevolgen
voor de heffing van vennootschapsbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting
en kapitaalsbelasting in verband met de verzelfstandiging van:
•  de Postbank nv (voorheen Rijkspostspaarbank en de Postcheque- en Girodienst,
verder: Postbank); opgericht op 1 januari 1986;
•  de nv Sdu (voorheen Staatsdrukkerij en -uitgeverijbedrijf, verder: Sdu) opgericht
op 1 november 1988;
•  de nv Nederlands Meetinstituut (nmi); opgericht op 1 mei 1989;
•  de nv Nederlands Inkoopcentrum (voorheen het Rijksinkoopbureau, verder
nic); opgericht op 1 mei 1990;
•  de Dienst van het Kadaster en de openbare registers (Kadaster); verzelfstandigd
tot zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid op 1 mei 1994.
2. De tariefstelling van het Kadaster in 1995.
3. De afspraken in 1993 tussen de Staat en Koninklijke ptt Nederland (kpn) inzake
de invoering van btw op telecommunicatieconcessiediensten in 1996.
4. De beursgang, waaronder de vaststelling van de prijs per aandeel, van kpn in 1994.
We hebben de uitkomsten van deze verzelfstandigingsprocessen getoetst op rechtmatigheid. Daarnaast is aandacht besteed aan de mate van ordelijkheid en controleerbaarheid van het proces en de wijze waarop na verzelfstandiging publieke taken
worden behartigd. In het verlengde daarvan boden we een handreiking voor de
inrichting en beoordeling van financiële aspecten van verzelfstandigingsprocessen,
onderscheiden naar de procesgang en de uitkomsten daarvan.
Toetsingspunten Algemene Rekenkamer
Ons rapport bevat een overzicht van de door ons gehanteerde normen voor de
onderzochte verzelfstandigingsprocessen. Daarbij hebben we onderscheid gemaakt
tussen de procesgang (voorbereiding en onderhandelingen) en de resultaten van het
proces. We vonden het verder zeer belangrijk dat bij eventuele toekomstige verzelfstandigingen lering werd getrokken uit eerdere ervaringen.
Met ons normenkader wilden we een bijdrage te leveren aan een ordelijk en controleerbaar verloop van toekomstige verzelfstandigingsprocessen (Algemene Rekenkamer,
1998a, p. 10-16).
Procesgang
Ondanks tegenwerpingen van ministers achtten we het heel goed mogelijk bij beleid
voor dergelijke (complexe) vraagstukken eisen te stellen aan zaken als de formulering
van doelen en de nagestreefde fasering en tussentijdse evaluatie en bijstelling. De op te
stellen normen dienen zich mede te richten op procesgaranties die tot de gewenste
duidelijkheid moeten leiden gedurende het proces.
Voor de procesgang formuleerden we de volgende normen:
• Ordelijkheid en controleerbaarheid
De besluitvorming over verzelfstandiging dient in de verschillende fasen ordelijk en
controleerbaar te zijn. Dit houdt in dat er duidelijke autorisatieregels zijn voor
beslissingen met financiële consequenties, dat er volledige, juiste en tijdige informatie
voor de besluitvorming is en dat de besluitvorming te reconstrueren is.
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• Informatie aan de Staten-Generaal
Over substantiële financiële en bestuurlijke gevolgen van een verzelfstandigingsproces
dienen de Staten-Generaal niet alleen achteraf, maar voor zover mogelijk ook vooraf
juist en volledig te worden geïnformeerd.
We achten het daarnaast van belang dat, samen met de commerciële (concept)
openingsbalans, tevens een fiscale startpositie wordt bepaald. Voorafgaand aan de
feitelijke verzelfstandiging moeten sluitende afspraken zijn gemaakt tussen de
Belastingdienst en het desbetreffende onderdeel.
De Staten-Generaal dienen ook te worden geïnformeerd over de noodzaak en de aard
van de regelingen indien deze afwijken van de vigerende fiscale wet- en regelgeving,
inclusief de financiële gevolgen daarvan.
• Flexibele en op lering gerichte organisatie van het besluitvormingsproces
Voor de besluitvorming is het belangrijk dat de verantwoordelijke ministeries een
organisatiestructuur opzetten met voldoende waarborgen voor het tijdig en zorgvuldig
nemen van beslissingen. Waar nodig moet het proces gefaseerd worden, met bepaling
van het gewenste resultaat en ruimte voor evaluatie van de voortgang. Coördinatie van
de besluitvormingsprocedures is nodig, zodat sturing kan plaatsvinden.
De organisatie dient gericht te zijn op het leren van eerdere ervaringen.
• Gebruik van informatie over financiële gevolgen
In het besluitvormingsproces moet tijdig alle beschikbare informatie over de financiële
gevolgen voor het verzelfstandigde onderdeel van het Rijk en de rijksbegroting worden
benut. Als niet alle informatie over de financiële gevolgen (al) beschikbaar is, moet
worden uitgegaan van zo goed mogelijk onderbouwde ramingen.
• Evenwichtige belangenafweging
Indien de Staat verantwoordelijkheid draagt voor de prijsbepaling van de producten of
diensten van het verzelfstandigde bedrijf, dient zij de belangen van de afnemers zorgvuldig af te wegen, bijvoorbeeld in het geval van tariefstellingen. Besluitvorming over
prijzen en tariefstellingen moeten inzichtelijk zijn en kritisch en objectief worden
beoordeeld. Verder is het belangrijk dat er maatregelen zijn om (de schijn van)
belangenverstrengeling te voorkomen.
Resultaten
Omwille van de rechtsgelijkheid is het essentieel dat gelijke gevallen gelijk worden
behandeld. Hoewel de meeste verzelfstandigingsprocessen tamelijk uniek zijn, achtten
we de volgende aspecten van belang:
• Bij de vaststelling van openingsbalansen en de bepaling van verkoopwaarde van
verzelfstandigde bedrijven moeten in vergelijkbare gevallen zoveel mogelijk
dezelfde waarderingsgrondslagen worden gehanteerd.
• Bij de raming van budgettaire gevolgen moeten gelijke uitgangspunten worden
gehanteerd.
• De fiscale behandeling van verzelfstandigde bedrijven dient niet af te wijken van
die van soortgelijke private bedrijven.
Na realisatie van de verzelfstandiging is het wenselijk de Staten-Generaal op de hoogte
te brengen van de definitieve uitkomsten, met een expliciete toelichting op de
motieven, de aard en de financiële gevolgen van een eventueel getroffen afwijkende
regeling.
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Waardebepalingen
De balansposten op de commerciële openingsbalans vormen een belangrijke uitkomst
van het verzelfstandigingsproces. We hebben onze normen voor de balansposten en de
afdekking van de lasten als gevolg van de verzelfstandiging, zoveel mogelijk gebaseerd
op de wettelijke bepalingen in CW en BW. Waar deze bronnen keuzevrijheid boden,
hebben we onze voorkeur gemotiveerd of eigen normen ontwikkeld.145
Basis voor de bepaling van de waarde van de over te dragen activa en passiva is
betrouwbare financiële informatie. De waardebepalingen, de op te nemen
balansposten en de bepaling van de vermogensverhoudingen moeten op basis van
eenduidige afspraken ordelijk en controleerbaar tot stand komen.
Voor de vaststelling van de hoogte van de fiscale winst en de omvang van de daarover
verschuldigde vennootschapsbelasting moet het fiscale vermogen worden bepaald. De
fiscale openingsbalans dient daarbij als startpositie.
Hoewel het uitgangspunt van de overheid bij verzelfstandigingen is dat de
commerciële en de fiscale openingsbalans aan elkaar gelijk zijn, kan dat in praktijk
anders zijn.
De noodzaak en de aard van fiscale regelingen die afwijken van de vigerende fiscale
wet- en regelgeving, inclusief de financiële gevolgen daarvan, moeten worden
onderbouwd.
Voor de onderdelen van de openingsbalans formuleerden we de volgende normen:
• Marktconformiteit
De marktverhoudingen moeten niet verstoord worden door toetreding met een
onevenredig sterke financiële positie. Marktconformiteit in de conceptopeningsbalans
moet tot uitdrukking komen in de vermogensverhoudingen en voorwaarden bij
leningen: deze dienen overeen te komen met die bij vergelijkbare bedrijven.
Uit oogpunt van marktconformiteit is het belangrijk dat verzelfstandigde onderdelen
van de rijksoverheid in dezelfde fiscale positie verkeren als vergelijkbare
ondernemingen in de marktsector.
•
Vlottende activa en passiva
De vlottende activa en passiva (debiteuren, voorraden, liquide middelen, crediteuren)
van het voormalige onderdeel van het Rijk verschijnen in principe zonder belangrijke
wijzigingen op de balans van de nieuwe rechtspersoon.
Verder geldt als norm voor de waarderingsgrondslag de nominale waarde.
• Materiële vaste activa
Voor materiële vaste activa (gebouwen, terreinen en inventaris) moet de actuele waarde
in de openingsbalans worden opgenomen. Deze waarde moet bepaald worden met een
onafhankelijke taxatie.

145
Voor een samenvatting plus
bronvermelding per norm
zie bijlage 1 in Algemene
Rekenkamer (1998a),
p. 31-32.

• Immateriële vaste activa
Voorbeelden van immateriële vaste activa zijn geactiveerde kosten van onderzoek en
ontwikkeling, zoals software, kosten van het verwerven van rechten van intellectuele
eigendommen en van derden verkregen goodwill. Bij de opstelling van de
openingsbalans moet expliciet aandacht zijn geschonken aan het al dan niet activeren
van immateriële vaste activa. Indien deze worden geactiveerd, moet de waarde bepaald
worden met een onafhankelijke taxatie.
• Voorzieningen
De vastgestelde omvang van de voorziening moet onderbouwd zijn. Verder dient ze
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besteed te worden aan het voorziene doel.
Belangrijke voorzieningen op de openingsbalans zijn die voor personele lasten als
gevolg van de verzelfstandiging, te weten de netto-loongarantie, wachtgelden,
pensioenen en vut. Wij stellen als norm dat voorzieningen voor nettoloongarantie en
wachtgelden op contante waarde berekend worden, aangezien de onttrekkingen
gespreid over langere tijd plaats zullen vinden.
• Eigen vermogen
Er moet een controleerbare vergelijking opgesteld zijn met het eigen vermogen van
bedrijven in dezelfde branche.
• Leningen
Bij de opstelling van de openingsbalans is de post ‘leningen van de Staat’ een sluitpost
als resultaat van het vastgestelde eigen vermogen.
Soms verstrekt de Staat een deel als achtergestelde lening. Net als bij het eigen
vermogen moet hier gestreefd worden naar marktconformiteit bij de beoordeling van
het rentepercentage, de achterstelling en de looptijd van de leningen van de Staat op de
openingsbalansen.
• Tariefstelling
De wijze waarop tarieven voor de uitvoering van publieke taken door het verzelfstandigde onderdeel van het Rijk worden berekend moet duidelijk en inzichtelijk zijn.
Prijsbepalingen dienen zoveel mogelijk op feiten en zo min mogelijk op veronderstellingen te zijn gebaseerd. Het verantwoordelijke ministerie moet beschikken over
een duidelijk kader voor de beoordeling van die prijzen.

14.2

Overheidsstichtingen146

14.2.1

Definitie
Een aparte vorm van verzelfstandiging is de overheidsstichting. Dit is volgens onze
definitie een stichting die door de Staat is opgericht. Onder overheidsstichtingen
vallen ook stichtingen die formeel door derden zijn opgericht, maar zonder betrokkenheid van het Rijk, bijvoorbeeld via een vermogensbijdrage of een afnamegarantie, niet
zouden zijn opgericht. Uitgangspunt is dus actieve of formele betrokkenheid van de
overheid bij de oprichting. Andere criteria om de overheidsstichting te definiëren zijn
(Schroten, 2000, p. 30-32):
• stichtingen die belast zijn met een publieke of wettelijke taak;
• stichtingen waarop de overheid een overwegende invloed uitoefent.
Wij kiezen voor het criterium van overheidsbetrokkenheid, omdat de andere twee
criteria moeilijk af te bakenen zijn. Bovendien sluit onze definitie aan bij artikel 34 van
de cw 2001. Daarin is voor de oprichting van overheidsstichtingen een voorhangprocedure voorgeschreven, waar ook de Algemene Rekenkamer een rol in heeft.

14.2.2
146
De informatie uit deze
paragraaf is afkomstig uit
Algemene Rekenkamer
(2011f), tenzij anders
vermeld.

Diversiteit en taken van overheidsstichtingen
De overheidsstichtingen vormen een zeer bonte verzameling van organisaties, heel
verschillend in omvang en complexiteit. Het varieert van een kleine enkelvoudige
stichting met een gering financieel belang (bijvoorbeeld de Stichting Centraal College
van deskundigen drukapparatuur, opgericht door het Ministerie van szw: baten 2007
€ 10.000) tot stichtingen met een complex en omvangrijk conglomeraat van - soms
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publiek-private - organisaties met een groot financieel belang (bijvoorbeeld de
Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, opgericht door het voormalig
Ministerie van lnv: baten 2007 € 341 miljoen).
Overheidsstichtingen worden vaak opgericht vanwege de behoefte taken onafhankelijk
van het departement uit te (laten) voeren. Ook samenwerking met particulieren is een
veel voorkomend motief.
Niet alleen de vorm, maar ook de taken van deze stichtingen zijn zeer divers. Ze
variëren van het aanbieden van een kansspel (de Staatsloterij) tot het bieden van
ondersteuning (zoals Fonds Slachtofferhulp). In sommige gevallen zijn overheidsstichtingen belast met wettelijke taken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de overheidsstichtingen die ook zbo of rwt zijn, zoals Nederlandse Mededingingsautoriteit (een
zbo) en de rijksmusea (rwt’s).

14.2.3

Aantallen en financieel belang
Per eind 2008 inventariseerden we in totaal 275 nog bestaande overheidsstichtingen.
Hiervan waren 78 zbo dan wel rwt: 31 alleen rwt (voornamelijk verzelfstandigde rijksmusea), 9 alleen zbo, 38 zowel rwt als zbo.
Voor 127 van de 275 stichtingen kregen we voor ons onderzoek gegevens van de
ministeries over de financiële omvang. In het peiljaar 2007 realiseerden deze 127
stichtingen € 6,4 miljard aan baten en ruim € 6,0 miljard aan lasten. Bijna € 5 miljard
van de baten werd gerealiseerd door slechts elf stichtingen. Het gaat bijvoorbeeld om
het vut-fonds (€ 1,7 miljard), de Staatsloterij (€ 0,8 miljard) en de toenmalige
Nederlandse Omroepstichting (€ 0,8 miljard).
Voor 149 van de 275 stichtingen kregen we gegevens over de omvang van de rijksinkomsten in 2007. Sommige stichtingen worden uit heffingen of private inkomsten
gefinancierd en van een flink aantal stichtingen (126) konden de departementen de
rijksinkomsten niet leveren.
Bij de 149 stichtingen waar we wel over gegevens beschikten, beliepen de inkomsten
vanuit het Rijk in totaal € 2,3 miljard. Daarvan was 79% afkomstig uit subsidies en
17% afkomstig uit opdrachten/contracten. De resterende 4% bestond uit andere
bijdragen van de overheid.

14.2.4

Ministeriële verantwoordelijkheid
De oprichting van een overheidsstichting impliceert per definitie een publiek belang
en dus ministeriële verantwoordelijkheid. Uiteraard dient een subsidie of overheidsopdracht aan een bestaande, door particulieren opgerichte stichting ook een publiek
belang. Maar het feit dat er toch overheidsstichtingen worden opgericht wijst erop dat
departementen soms een bijzonder publiek belang beogen waarin particuliere
stichtingen niet goed (kunnen) voorzien. Gegeven zijn inhoudelijke betrokkenheid ligt
er hoe dan ook een verantwoordelijkheid bij de minister om de op- en inrichting van
die stichting goed te regelen.

14.2.5

Verantwoording en toezicht
Van de 275 overheidsstichtingen die eind 2008 bestonden zijn er 78 rwt dan wel zbo.
Voor deze groep overheidsstichtingen is vastgelegd dat de minister verantwoordelijk is
voor het hele functioneren en presteren van de stichting. Voor de andere 194
stichtingen bestaan geen eenduidige regels voor de reikwijdte en de invulling van de
ministeriële verantwoordelijkheid en dus ook niet voor de informatievoorziening aan
de Tweede Kamer. De bevoegdheden van de minister worden vastgelegd in statuten,
subsidievoorwaarden en contracten en verschillen per stichting.
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Veel van de betrokken ministeries vinden dat hun toezicht niet verder hoeft te gaan dan
de besteding van hun subsidies of de uitvoering van hun opdrachten. Gezien de
betrokkenheid van de minister bij de oprichting van de overheidsstichting vindt de
Algemene Rekenkamer die opvatting te beperkt.
Doorgaans zijn de overheidsstichtingen opgericht om beleid en wet- en regelgeving
van het ministerie uit te voeren of om (als kenniscentrum) een brug te vormen tussen
beleid en uitvoering. Vaak ook zijn ze opgericht omdat het ministerie de uitvoering op
een beleidsterrein op een bepaalde manier wilde ordenen. Naast de vrijwel altijd
aanwezige financiële relatie met het Rijk, in de vorm van een subsidie of opdracht, zijn
er dikwijls bestuurlijke relaties tussen departement en overheidsstichting, ook
wanneer deze geen rwt en/of zbo is. Naar onze mening kan de minister daarom niet
volstaan met het volgen van de (besteding van) rijksgelden. Hij moet zich er ook van
vergewissen dat de stichting als geheel zodanig functioneert dat de uitoefening van de
taak waarvoor zij is opgericht, niet in het gedrang komt.
Dat geldt te meer omdat de minister per definitie (mede)verantwoordelijk is voor de
op- en inrichting van de overheidsstichting. We constateerden daarin in een aantal
gevallen tekortkomingen. Zo wordt bij de oprichting van een overheidsstichting vaak
geen business case en ondernemingsplan opgesteld. Ook vonden we de in- en externe
governance niet altijd goed geregeld of niet goed op elkaar afgestemd.
Dit neemt echter niet weg dat, zoals ook de Minister van Financiën in het Stichtingenkader147 stelt, dat de vormgeving van de relatie tussen minister en overheidsstichting
vanuit de benoeming van het publieke belang maatwerk zal moeten zijn. De oprichting
van de stichting heeft vaak een zeer specifieke reden. Daarom, en ook omdat de relatie
tussen stichting en departement kan veranderen, is differentiatie gewenst.
Het publieke belang dat met (de oprichting van) een overheidsstichting wordt beoogd
en de ministeriële verantwoordelijkheid daarvoor kunnen in de tijd ook geheel
verdwijnen. Maar dat gebeurt maar bij een klein deel van de overheidsstichtingen. Naar
onze mening geldt niet alleen voor de rwt’s en zbo’s, maar ook voor de meeste andere
overheidsstichtingen die zonder overheidsinkomsten niet zouden kunnen voortbestaan, dat er zeker een verantwoordelijkheid van de minister blijft bestaan voor (het
functioneren van) de overheidsstichting als geheel.

14.2.6

Bevoegdheden Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer heeft alleen bevoegdheden bij de overheidsstichtingen die
rwt zijn dan wel een financiële binding met het Rijk hebben, dus die een subsidie,
lening of garantie van het Rijk krijgen.

14.2.7

Publicatie Algemene Rekenkamer
Algemene Rekenkamer (2011). Zicht op overheidsstichtingen; achtergrondstudie. Tweede
Kamer, 31 887, nrs. 3-4. Den Haag: Sdu.
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(2006). Kader voor
stichtingen. Bijlage bij:
Tweede Kamer, vergaderjaar
2006-2007, 25 268, nr. 42.
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15 Toezicht op markten en marktwerking
In dit hoofdstuk gaan we in op toezicht op markten. Dit is een bijzonder geval van
regelgeving en toezicht. Alvorens ons beoordelingskader voor markttoezicht, zoals
geformuleerd in de achtergrondstudie Toezicht op markten (Algemene Rekenkamer,
2005d) te presenteren gaan we eerst nader in op een aantal zaken die niet of summier
in de achtergrondstudie aan de orde komen, zoals de historie en karakteristieken van
marktwerking en het begrip regulering.
Primaire invalshoek is in dit hoofdstuk het toezicht op marktwerking. In een aantal
gevallen zijn daarvoor speciale toezichthouders opgericht (zoals nma, afm en opta).
Er zijn ook gebieden met marktwerking waar geen aparte toezichthouders voor zijn
(zoals arbo en taxi’s); daar gaan we hier verder niet op in.
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EU-website Algemene
Rekenkamer www.
eu-verantwoording.nl
(2012).

15.1

Historische ontwikkeling

15.1.1

Veranderingen in de rol van de overheid in West-Europa
De groei en toenemende betekenis van de toezichthouders op markten vloeien direct
voort uit de grote veranderingen die zich in de jaren tachtig en negentig van de vorige
eeuw in West-Europa hebben voltrokken in de rol van de overheid in de samenleving
en de economie (Walsh, 1995, p. 3-12). Kenmerkend daarvoor is dat overheden ernaar
streefden hun verantwoordelijkheid voor de directe voorziening in diensten te
verminderen en te komen tot een zogeheten faciliterende rol. De staat moest niet
alleen kleiner worden, maar ook anders: meer marktgeoriënteerd.
Wilks & Bartle (2002, p. 149-150) beschrijven hoe de markt meer centraal kwam te
staan in het denken over bestuur en daarmee een punt van zorg werd voor de
beleidsmakers. In de verschillende landen kreeg het algemene mededingingsbeleid,
bedoeld om de marktwerking te beschermen, een steeds centralere plaats in de
economische politiek. Voor de eu werd het mededingingsbeleid steeds belangrijker
als middel om de globalisering en integratie van markten te faciliteren. De Europese
Commissie ging in de jaren tachtig en negentig in toenemende mate gebruik maken
van haar tot dan toe slapende macht om de Europese economie vorm te geven via de
mededingingsregels.
De groei van het Europese mededingingsbeleid (uitgevoerd door het directoraatgeneraal Mededinging, dg iv) had een vergaande invloed op de mededingingswetgeving en de nationale mededingingsautoriteiten in de diverse landen. Het leidde
tot een versterking van al bestaande instellingen als het Bundeskartellamt in Duitsland
en was katalysator voor het mededingingsregime in het Verenigd Koninkrijk. Het heeft
verder geleid tot de oprichting van mededingingsautoriteiten in elke lidstaat. In 1998
werd in Nederland een nieuwe Mededingingswet van kracht met een onafhankelijke
autoriteit (nma), eveneens naar het model van dg iv.
Daarnaast zijn (semi-)onafhankelijke marktregulerende instellingen voor specifieke
sectoren ingesteld, zowel in nieuwe domeinen als in landen die voorheen weinig van
zulke instellingen hadden (Thatcher, 2002, p. 125). Ook deze instellingen passen in de
bredere context van hervorming van staatsstructuren, in het bijzonder privatisering,
liberalisering en nieuw openbaar bestuur (Thatcher, 2002, p. 138-139). Zo vaardigde
de eg richtlijnen uit voor het openbreken van de markten voor telecommunicatie,
transport, post, gas en elektriciteit.148 De structurele hervormingen, zoals de verkoop
van aanbieders, de beëindiging van staatsmonopolies of het opbreken van verticaal
geïntegreerde publieke bedrijven, gingen doorgaans vergezeld van het oprichten van
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sectorspecifieke instellingen om de mededinging te reguleren (Thatcher, 2002, p. 138139). Deze kregen bevoegdheden om ‘oneerlijke concurrentie’ te voorkomen,
vergunningen te geven en soms om prijzen te beheersen. Ze kregen ook bevoegdheden
over ‘sociale’ of verdelende aspecten van markten, bijvoorbeeld om universele dienstverlening te verzekeren of bepaalde groepen te beschermen (Thatcher, 2002, p. 126).
Voorbeelden zijn de regulators van de nuts- en de financiële sectoren.

15.1.2

Ontwikkelingen in Nederland
De ontwikkelingen in Nederland passen in het internationale patroon. Van Damme
(2001, p. 185-186) beschrijft de Nederlandse ontwikkelingen als volgt:
Om de rol van de overheid en het financieringstekort terug te dringen werd in het
regeerakkoord van het eerste kabinet-Lubbers (1982-1986) een privatiserings- en
dereguleringsbeleid aangekondigd. Het kabinet achtte een fundamentele toetsing van
regelgeving nodig en het zag privatisering als middel om zowel de publieke als de
private sector te versterken en tegelijkertijd budgettaire besparingen te realiseren.
Regelgeving en ordening op sociaal-economisch terrein en de daarmee samenhangende lastendruk voor het bedrijfsleven werden onderzocht en het kabinet
kondigde voortvarende implementatie van de dereguleringsvoorstellen aan.
Tegelijkertijd zette de minister van Financiën het privatiseringsbeleid op de rails,
waarbij hij voor de eerste fase al veertien concrete projecten aanwees.
Het regeerakkoord van het tweede kabinet-Lubbers (1986-1990) betekende een
krachtige voortzetting van het ingezette dereguleringsbeleid. De nadruk lag op
mentaliteitsverandering en afslanking van de publieke sector, waarbij ‘minder en
beter’ als leidraad zou dienen. Belangrijke mijlpalen gedurende deze periode waren de
verzelfstandiging en latere privatisering van de PTT, de intensivering van het mededingingsbeleid en de liberalisering van het vestigingsbeleid (Van Damme & Verboven,
2001, p. 140).
Onder de twee Paarse kabinetten werd het marktwerkingsbeleid verder geïntensiveerd.
Van Damme & Verboven (2001, p. 140) onderscheiden daarbij drie sporen. Ten eerste
werd in 1994 het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit gestart,
met als doel bestaande regelgeving tegen het licht te houden, de lastendruk te
verminderen en de marktwerking te verbeteren door klemmende regels op te ruimen.
Ten tweede trad op 1 januari 1998 een nieuwe mededingingswet in werking, gebaseerd
op het in Europa gebruikelijke verbodsstelsel, met onafhankelijk toezicht op naleving
van de wet door de nma.
Het derde spoor betreft de liberalisering van nutssectoren als telecom, gas, water en
elektriciteit, waarin netwerken een belangrijke rol spelen. Voorheen waren dit veelal
verticaal geïntegreerde overheidsmonopolies. Het beleid bestond in essentie uit het
afsplitsen en liberalisering van de competitieve segmenten (productie en levering) en
het organiseren van onafhankelijk toezicht (door organisaties als de Onafhankelijke
Post en Telecommunicatie Autoriteit en de Dienst uitvoering en Toezicht energie) op
het monopoliesegment (het netwerk). Bij dit derde spoor speelt ook de vraag naar
privatisering: onder welke voorwaarden kunnen de aandelen van productie- en
distributiebedrijven uit overheidshanden vervreemd worden en aan de marktsector
worden overgedragen? (Van Damme, 2001, p. 185-186).
Van Damme en Verboven (2001, p. 140) merken op dat bij het eerste en derde spoor de
marktordening (of het marktontwerp) centraal staat, dus de vraag hoe concurrentie
moet worden gecreëerd. Bij het tweede spoor, de Mededingingswet, gaat het om het
markttoezicht, en dus om de vraag hoe bestaande concurrentie in stand moet worden
gehouden.
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15.1.3

Markttoezichthouders in Nederland
Hieronder volgt een korte beschrijving van de markttoezichthouders In Nederland.
Een uitvoerige beschrijving is te vinden in de inventarisatie van kpmg, Loyens & Loeff
(2004) die het Ministerie van Economische Zaken (2004) samen met haar Visie op
markttoezicht heeft gepubliceerd.
Nederlandse Mededingingsautoriteit (nma)
De nma is in 1998 opgericht, toen de Mededingingswet in werking trad. In deze wet
staan regels over mededingingsafspraken en economische machtsposities, en over
toezicht op concentraties van ondernemingen. De regelgeving sluit aan bij die van de
eg. De Mededingingswet is in beginsel van toepassing op alle sectoren van de
economie. De NMa handhaaft het kartelverbod, treedt op tegen misbruik van
economische machtsposities en toetst voorgenomen concentraties van ondernemingen, zoals fusies en overnames.
Dienst uitvoering en toezicht Energie (dte)
De dte is in 1998 opgericht en als kamer bij de nma ondergebracht. De dienst voert
sinds 1 augustus 1998 de Elektriciteitswet 1998 uit en sinds 7 mei 2002 de Gaswet, en
ziet erop toe dat de energieaanbieders deze wetten naleven. Volgens beide wetten
moeten vragers en aanbieders onder non-discriminatoire voorwaarden toegang
kunnen krijgen tot transportnetten. De DTe stelt tariefstructuren en transportvoorwaarden vast.
Vervoerkamer
De Vervoerkamer is op 1 januari 2004 opgericht en is onderdeel van de nma. Ze houdt
sectorspecifiek mededingingstoezicht op de spoorsector, overig openbaar vervoer als
tram-, metro- en busvervoer, de luchthaven Schiphol en (in de toekomst) het loodswezen. De Vervoerkamer heeft taken op grond van de Spoorwegwet, de Concessiewet
personenvervoer per trein, de Wet luchtvaart en de Wet personenvervoer 2000. Ze ziet
erop toe dat de aanbieders in de vervoersector zich houden aan de wettelijke normen
en verplichtingen voor de dienstverlening in die sector. Ook volgt ze het marktgedrag
van ondernemingen in deze sector.
Onafhankelijke post- en telecommunicatie Autoriteit (opta)
In 1997 is de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit (opta-wet) in
werking getreden en is de opta opgericht. De opta handhaaft de Postwet en de
Telecommunicatiewet. De taken van de opta zijn vooral het bewaken van de kwaliteit
en toegankelijkheid van de telecommunicatie-infrastructuur door optimale (nationale)
marktcondities te scheppen. Dat doet ze ook door partijen aan te wijzen met aanmerkelijke marktmacht, waaraan bijzondere verplichtingen worden opgelegd.
Daarnaast bewaakt ze de maatschappelijke belangen bij toegang tot en gebruik van
telecommunicatie- en postvoorzieningen. Het gaat er daarbij om dat die voorzieningen
veilig, betrouwbaar en effectief zijn en dat de privacy van consumenten wordt
beschermd. Daarnaast moeten de basisdiensten goed toegankelijk en betaalbaar zijn.
Als gevolg van Europese richtlijnen voor de telecommunicatiesector is het karakter van
het toezicht in deze sector van vooraf naar achteraf verschoven en meer toegegroeid
naar het algemene mededingingstoezicht.
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Autoriteit Financiële Markten (afm)
De afm is per 2002 de opvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (ste). De
ste zag er vooral op toe dat de gedragsregels in het effectenverkeer werden nageleefd.
De naam van deze instantie is veranderd, omdat het toezicht is uitgebreid tot toezicht
op de gehele financiële marktsector: sparen, lenen en beleggen.
Het gedragstoezicht op financiële instellingen bevordert een ordelijk en transparant
marktproces, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en is er nadrukkelijk op
gericht de consument op de effectenmarkten te beschermen. Het gedragstoezicht
beoogt vooral informatieasymmetrie tegen te gaan. De afm beschermt bijvoorbeeld
derden door misbruik van voorkennis te bestrijden en toe te zien op de naleving van de
verplichting voor financiële instellingen om een financiële bijsluiter te voegen bij
risicovolle producten.
Nederlandse Zorgautoriteit (nza)
De nza is per 1 januari 2006 van start gegaan. De instelling vloeit voort uit de stelselherziening in de zorg. Het kabinet-Balkenende II wilde in de zorgsector geleidelijk een
stelsel van gereguleerde marktwerking introduceren. Onderdeel daarvan was onder
meer de door het kabinet beoogde invoering per 1 januari 2006 van een nieuwe
standaardverzekering voor curatieve zorg. Dit werd uitgewerkt in het wetsvoorstel voor
de Zorgverzekeringswet dat op 21 december 2004 door de Tweede Kamer is aanvaard.149
Om daadwerkelijke concurrentie in de zorg tot stand te brengen en om toe te zien op
de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de awbz, vond het kabinet een sectorspecifieke markttoezichthouder voor de zorgsector noodzakelijk.
De wettelijke basis van de nza ligt in de Wet marktordening gezondheidszorg.
Consumentenautoriteit (Ca)
Na de aanname van de Wet Handhaving Consumentenbescherming (Whc) op 7 juli
2006, waarmee de Europese richtlijn voor het consumentenrecht in nationale wetgeving is omgezet, heeft de Nederlandse regering besloten tot oprichting de van de
Consumentenautoriteit (Ca). Deze is sinds 1 januari 2007 onder het Ministerie van
Economische Zaken actief. De Ca houdt toezicht op consumentenrechten om eerlijke
handel te bevorderen tussen bedrijven en consumenten. Dit doet zij door collectieve
inbreuken aan te pakken en de kennis bij consumenten en bedrijven te vergroten.
Fusie van Ca, nma en opta
Per 1 januari 2013 is een fusie van Ca, nma en opta voorzien. De nieuwe toezichthouder gaat acm heten, Autoriteit Consument en Markt. De nieuwe autoriteit krijgt
een collegiaal bestuur met drie personen. De organisatie gaat zich richten op drie
pijlers: consumentenbescherming, sectorspecifiek markttoezicht en mededingingstoezicht.

149
Tweede Kamer, vergaderjaar
2003-2004, 29 763, nrs. 2-3.

15.2

Marktwerking

15.2.1

Karakteristieken
Marktwerking is een containerbegrip. Het wordt gebruikt om zeer diverse ontwikkelingen aan te duiden, zoals privatisering, concurrentie, deregulering, sturen op
resultaat, introductie van bestedingsvrijheid, de werkelijke kosten van een dienst bij de
afnemer in rekening brengen etcetera. Hier bedoelen we met marktwerking dat bij de
voortbrenging van (publieke) goederen of diensten sprake is van een zekere mate van
concurrentie, van coördinatie via het prijsmechanisme dan wel van keuzevrijheid bij de
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aanbod- en vraagzijde. Wanneer volledig aan al deze voorwaarden is voldaan, is
volgens de welvaartstheorie sprake van marktallocatie. Dit in tegenstelling tot publieke
allocatie waarbij sprake is van verplichte afname of deelname, een permanent publiek
aanbodmonopolie en coördinatie via het budgetmechanisme. In essentie gaat het bij
publieke en marktallocatie om twee principieel van elkaar te onderscheiden manieren
van coördinatie.
Oudshoorn (1997) onderscheidt daarnaast verschillende tussenvormen, gerangschikt
naar oplopende intensiteit van overheidsinterventie en spreekt van quasi-marktallocatie en quasi-publieke allocatie. Ook Walsh (1995, p. 46) noemt tussenvormen.
Hij stelt dat zoals we binnen organisaties verscheidene vormen van quasi-marktwerking kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld door het gebruik van interne handelsprocessen, de markt ook kan worden begrepen als een quasi-organisatie. Hij ziet
daarbij markt en organisatie eerder als de einden van een continuüm dan als twee
diametraal tegenover elkaar staande zaken.

15.2.2

Marktfalen
In de welvaartstheorie wordt ervan uitgegaan dat de markt kan leiden tot een optimale
allocatieve efficiëntie met maximale collectieve welvaart (Pareto-optimum), wanneer
de markt aan bepaalde technische voorwaarden voldoet. Die marktvorm betreft het
model van volkomen en vrije mededinging. Van Mierlo (2001, p. 371) noemt als
voorwaarden daarvoor onder meer een gegeven prijs; geen marktmacht van vragers of
aanbieders en dus voldoende vragers en aanbieders; volledige informatie en dus
markttransparantie; homogene consumentenvoorkeuren; geen schaalvoordelen,
externe effecten of collectieve goederen. Als aan die voorwaarden niet wordt voldaan,
wordt aldus Van Mierlo gesproken van marktfalen. Te weinig vragers of aanbieders
leidt tot marktmacht, waardoor prijzen niet meer gegeven zijn, maar gezet kunnen
worden. Onvolledige informatie leidt tot een asymmetrische markt en zet vragers of
aanbieders op achterstand. Heterogene consumentenvoorkeuren maken productdifferentiatie, marktsegmentatie en monopolievorming mogelijk. Schaalvoordelen
leiden tot natuurlijke monopolies en externe effecten tot prijsvertekening en beide dus
tot verkeerde economische beslissingen. Collectieve goederen leiden via het prisoner’s
dilemma en liftersgedrag tot suboptimale verschaffing ervan.
In principe kunnen de mogelijke gebreken in de marktwerking als volgt gerubriceerd
worden:
1. Non-individualiteit van het nut van goederen/diensten
Dit is de situatie dat de consumptie van een goed of dienst niet alleen gevolgen heeft
voor de welvaart van de gebruiker zelf, maar ook voor derden. Hieronder vallen:
• collectieve goederen: goederen of diensten die niet te splitsen zijn in op een markt
verhandelbare individuele eenheden en van het gebruik waarvan derden niet
kunnen worden uitgesloten, bijvoorbeeld dijken, wegen en rechtspraak;
• externe effecten: voor- of nadelen voor derden die niet in prijs van een goed of
dienst tot uitdrukking komen.
2. (De)merit-goods
Goederen of diensten waarvan de overheid vindt dat de burger het belang daarvan voor
zichzelf over- of onderschat en waarvan de overheid daarom het gebruik ervan wil
ontmoedigen of stimuleren.
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3. Marktmacht
Onder de noemer van marktmacht valt een groot aantal verschijnselen:
• toenemende schaalopbrengsten of schaalvoordelen, leidend tot een natuurlijk
monopolie;
• marktvormen als monopolie, oligopolie, monopsonie;
• toetredingsbarrières;
• kartels;
• prijsafspraken;
• verticale prijsbinding.
4. Informatieproblemen/Informatieasymmetrie
Van informatieasymmetrie wordt gesproken indien een van de marktpartijen - vrager
of aanbieder - meer informatie heeft over de hoedanigheden van het goed of de dienst
dan de andere partij. Daarbij gaat het niet om de onvolledige informatie als zodanig,
maar om het verschil in informatie.

15.2.3

Overheidsfalen
Als pendant van marktfalen onderscheidt Van Mierlo (2001, p. 372-373) in de
organisatie van de publieke sector het overheidsfalen. Op de vraag hoe zulk overheidsfalen kan worden beperkt, zijn volgens hem geen algemeen en eeuwig geldige
antwoorden, omdat die afhangen van de specifieke sector en bedrijfstak in kwestie.
Maar: ‘Alle antwoorden hebben echter wel gemeen, dat gezocht wordt naar een manier
om concurrentie in te bouwen.’
Het gaat daarbij om een ‘gecontroleerd marktmechanisme’ waarbij geconcurreerd kan
worden op prijs dan wel kwaliteit. Daarbij hoeft het niet alleen te gaan om
concurrentie op de markt, maar kan er ook sprake zijn van concurrentie om de markt:
concessies, veilingen of aanbestedingen.

15.2.4

Overheidsingrijpen
De verschillende categorieën van marktfalen nopen op een of andere manier tot
overheidsingrijpen. Overigens pas nadat de principiële vraag is beantwoord of de
overheid wel overal moet interveniëren, waar niet spontaan een optimale toestand
ontstaat.
Volgens Walsh (1995) zeggen de verschillende oorzaken van marktfalen niets over hoe
de staat feitelijk moet verzekeren dat het marktfalen wordt verholpen. Verschillende
landen hanteren zeer verschillende modellen, met verschillende combinaties van
planning, regulering en markten. Er is een duidelijke keuze tussen benaderingen
gebaseerd op regulering en subsidies of op directe overheidsproductie. Daarnaast is er
ook een veelheid van manieren waarop regulering, subsidiëring of voorziening kan
worden georganiseerd.
In Nederland gaat het veelal om bevordering van marktwerking door regulering. De
volgende paragraaf is daaraan gewijd, waarbij we ons beperken tot concurrentie op de
markt.

15.3

Marktwerking en regulering

15.3.1

Regulering: regelgeving en toezicht
Regulering als instrument om marktfalen tegen te gaan is doorgaans gericht op het
bewerkstelligen van een behoorlijke werking van het marktmechanisme ofwel goede
concurrentie en transparantie (Van Mierlo, 2001, p. 372).
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Regulering bestaat uit een combinatie van regelgeving en toezicht. Het begrip
reguleren sluit aan bij het Angelsaksische woord regulation, dat niet alleen regelgeving
omvat, maar ook toezicht (in enge zin), bestuur (vaststellen van beleidsregels) en
(soms) geschillenbeslechting. Wij gebruiken hier het begrip toezicht in ruime zin:
inclusief het vaststellen van beleidsregels en geschillenbeslechting. Dit is het meest
toepasselijk bij de markttoezichthouders.150 Het begrip reguleren sluit ook aan bij het
gebruik van de woorden ‘regulatory agencies’ of ‘regulatory authorities’ in
eg-richtlijnen en eu-voorschriften (Van der Meulen, 2003, p. 26).
Verdeling regulering / toezicht
Of ministers, hun ambtenaren of zbo’s de reguleringstaken uitoefenen, laat de eu aan
de lidstaten over (De Ru & Peters, 2000, p. 7). Nederland heeft gekozen voor een
verdeling in taken.
In het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet (ez, 2003c, p. 13) is
opgenomen dat voor de verdeling van taken tussen de verschillende instanties in
Nederland onderstaande gedragslijn geldt:
• Voorbereiding van wet- en regelgeving en het vaststellen en verantwoorden van het
telecommunicatiebeleid is een taak van de Minister van Economische Zaken.
• Alle overige uitvoerings-, toezicht- en handhavingstaken zijn aan het college
(opta) opgedragen.
Deze verdeling sluit ook aan bij het eerdere kabinetsstandpunt bij de evaluatie van de
opta.151 Het kabinet wijst erop dat er in de Angelsaksische bestuurstraditie altijd al
meer plaats is geweest voor regulerende, beleidsbepalende instanties, dit in tegenstelling tot de continentale traditie. Bij de instelling van de opta is expliciet niet
overgegaan tot een ‘regulator’, maar is gekozen voor een uitvoerings- en toezichtsorgaan met beperkte discretionaire bevoegdheden. Het beleid berust bij de
verantwoordelijke vakminister.
Overigens is de grens tussen regelgeving en toezicht vloeiend. Daarbij is van belang
hoe ruim in de wettelijke regelgeving de verplichtingen zijn geformuleerd voor de
toezichthouder en de onder toezicht staande. Hoe specifieker die verplichtingen, hoe
minder eigen beoordelingsruimte voor de toezichthouder. In de praktijk verschilt de
taakverdeling tussen de toezichthouder en de regelgever per beleidsterrein.

150
Vergelijk De Ru & Peters
(2000), p. 4.
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Tweede Kamer, vergaderjaar
2000-2001, 21 693, nr. 56,
p. 18.
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Zie ook Van Damme &
Eijlander (2000), p. 60 en
Kist (2000), p. 122.

Regels: ex post en ex ante
Zoals gezegd ligt het motief voor regelgeving en toezicht in marktfalen ofwel in het feit
dat de gewenste mate van marktwerking niet vanzelf ontstaat.152 De vraag is nu welk
soort regels nodig is om tot de gewenste ordening van de markt te komen ofwel: hoe
realiseer je voldoende concurrentie? En welke vorm van toezicht sluit daar het best bij
aan? Van Damme & Eijlander (2000, p. 59-60) wijzen daarbij op het wezenlijke
onderscheid tussen het bewaken van de concurrentie op een bestaande markt en het
openbreken en maken van een nieuwe markt. De regels van de Mededingingswet en
het algemene toezicht door de nma zijn geschikt voor het bewaken van concurrentie,
maar lenen zich veel minder voor het maken van concurrentie. De nma is ingesteld ter
instandhouding van concurrentie via karteltoezicht: controle vooraf (ex ante) op fusies
en overnames, interventies achteraf (ex post) tegen misbruik van machtsposities.
Maar voor totstandbrenging van concurrentie in bijvoorbeeld netwerksectoren met het
grote inherente risico voor marktimperfecties is ook specifiek mededingingsbeleid en
bijbehorend toezicht nodig. De in het beleid voor Marktwerking, deregulering en
wetgevingskwaliteit (mdw) aanvankelijk bepleite deregulering moest daarom
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aangevuld worden met op maat gesneden herregulering en toezicht (Arnbak, 2002,
p. 111-112). Het gaat daarbij vooral om regels voor mededinging en marktordening.
Voorbeelden zijn regels voor prijsvorming, kwaliteit, toe- en uittreding en vorming van
machtsposities. Het object van toezicht is het gedrag op een ‘relevante markt’ (Van
Damme & Eijlander, 2000, p. 59-60). Het toezicht is er om de eerlijke concurrentie en
de gelijke kansen van de marktpartijen (‘level playing field’) te bevorderen (Eijlander,
1998a, p. 5).
Soorten regels: toetreding en gedrag
Van Damme (2001, p. 189) stelt dat bij het reguleren van markten twee soorten regels
zijn te onderscheiden: toetredingsregels en gedragsregels. De regels van de eerste
soort schrijven voor waaraan men moet voldoen om actief speler op de markt te mogen
worden, die van de tweede soort bepalen de voorwaarden waaraan marktparticipanten
zich te houden hebben. Dit onderscheid spoort met genoemde twee aangrijpingspunten voor overheidsingrijpen: ex ante (voorwaarden vooraf ) en ex post (ingrijpen in
het proces zelf ). Een derde aangrijpingspunt, reguleren van prijs en kwaliteit, valt wat
buiten Van Dammes onderscheid, al past het in zijn rubriek gedragsregels.
Van Damme (2001, p. 189) stelt dat liberalisering en deregulering niet automatisch
verbeterde marktwerking garanderen. Meestal is herregulering noodzakelijk. Men kan
in dit geval van ‘market engineering’ spreken: hoe moet de markt geordend en
gereguleerd worden om optimale marktwerking te realiseren? Hierbij geldt dat, vooral
bij de gedragsregels, het aantal variabelen groot is.
Publiek belang
Van Damme (2000, p. 193) vindt dat er in het overheidsdenken over marktwerking en
privatisering nog te weinig aandacht is voor de marktmeesterrol van de overheid. Hij
wijst daarbij op de kabinetsnotitie Publieke belangen en Marktordening; liberalisering en
privatisering in netwerksectoren,153 Het kabinet heeft die gemaakt in antwoord op de vraag
van zowel de Eerste als de Tweede Kamer naar een integrale beleidsvisie over hoe de
overheid het publieke belang in netwerksectoren het beste kan waarborgen. De notitie
verwoordt volgens Van Damme de visie van de overheid in vijf stappen:
1. definitie van de publieke belangen die in het geding zijn;
2. vertaling van deze belangen in heldere regelgeving of concessievoorwaarden;
3. inrichting van onafhankelijk toezicht om naleving van de regelgeving en de
voorwaarden af te dwingen;
4. ontwerpen en implementeren van marktordening die efficiënte dienstverlening
bevordert;
5. beslissing over de eigendom van bedrijven die bij de productie betrokken zijn
(privatisering in enge zin).
Volgens Van Damme komt dit stappenplan in feite neer op privatisering zoals
gedefinieerd door de wrr in haar rapport Het borgen van publiek belang: de overheid
neemt de verantwoordelijkheid voor de publieke belangen door deze helder te
definiëren (stap 1) en ze vervolgens in randvoorwaarden voor marktwerking te vertalen
(stap 2 tot en met 5).
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Tweede Kamer, vergaderjaar
1999-2000, 27 018, nr. 1.
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Europese dimensie
In de opta-evaluatie wijst het kabinet op het belang van de Europese dimensie van
toezicht.154 De Interdepartementale Commissie Europees Recht (icer) heeft hiernaar
uitgebreid onderzoek gedaan en hierover gerapporteerd aan de Minister van bzk.155 Op
basis van de icer-rapportage kunnen we concluderen dat er geen sprake is van een
integrale Europese toezichtsvisie. Wel blijkt uit het icer-advies dat het Europese recht
nu al eisen stelt aan de inhoud en methode van toezicht. Deze eisen betreffen feitelijke
toezichtactiviteiten. Tegelijkertijd verwacht de eu van de lidstaten dat zij de nakoming
van hun eigen regelgeving moeten kunnen afdwingen. Dit maakt juiste instrumenten
voor de verantwoordelijkheid van de minister voor het gehele toezichtsarrangement
noodzakelijk. Het kabinet wijst erop dat het daarbij van belang is dat het Nederlandse
toezicht zoveel mogelijk aansluit bij de Europese eisen en bijdraagt aan een adequate
uitvoering van die Europese regelgeving.

15.3.2

Aangrijpingspunten
Bij het reguleren van de marktwerking heeft de overheid in principe de keuze uit drie
mogelijke aangrijpingspunten voor interventies:
• de voorwaarden / condities voor de marktwerking;
• het proces van marktwerking zelf;
• de uitkomsten van de marktwerking.
Bij de eerste twee aangrijpingspunten richt het overheidsingrijpen zich op het
voorkomen respectievelijk tegengaan van marktmacht dan wel informatieasymmetrie.
Bij het laatste punt gaat het om beïnvloeding van prijs dan wel kwaliteit. Een voorbeeld
is het vaststellen door de overheid van de prijs voor dienstverlening bij een (natuurlijk)
monopolie (zoals de postbezorging of het gebruik van het vaste net van kpn door
derden) ter voorkoming van excessieve monopoliewinsten.
In de praktijk treden de maatregelen tegen marktmacht het meest op de voorgrond,
getuige de (Europese) mededingingswetgeving en het bestaan van een instituut als de
nma. Maar in essentie ligt ook aan de keuze voor een bepaald soort interventie een
politiek beslissing ten grondslag. Zo stelt Arnbak (2002, p. 114) dat in plaats van het
opleggen van beperkende structuurregels uit het kartelrecht, zoals in de vs bij de
opsplitsing van het monopolie van het Amerikaanse telecombedrijf AT&T in 1983
gebeurde, de eu sinds 1990 de marktwerking in de telecommunicatie stimuleert met
een stelsel van richtlijnen voor gedragsregels voor de partijen met aanmerkelijke
marktmacht. Die laatste betreffen dan vooral de vaststelling van een prijs voor gebruik
van het vaste net van kpn door derden.
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Tweede Kamer, vergaderjaar
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Dit advies, De Europese
dimensie van toezicht, werd
op 6 oktober 2000 aan de
minister van Binnenlandse
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Aangeboden aan de Tweede
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januari 1998, Tweede Kamer,
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15.4

Algemeen en sectoraal toezicht

15.4.1

Rapport-Visser
Over de verhouding tussen het algemeen en het sectoraal toezicht schreef de mdwwerkgroep Toezicht op nutsvoorzieningen - na de wijziging in het mededingingsregime en de liberalisering van enkele nutssectoren - eind 1997 het rapport Zicht op
Toezicht.156 Dit zogeheten rapport-Visser bevat een aantal principes voor de organisatie
van het mededingingstoezicht. Het voornaamste principe is dat zoveel mogelijk moet
worden aangesloten bij het algemene mededingingsregime: de Mededingingswet en
de Nma (Oosterwijk, 2000, p. 8). Indien toch besloten wordt tot sectorspecifieke
regels, bijvoorbeeld wanneer tijdelijk een verhoogde staat van toezicht nodig is wegens
de overgang naar een ‘gewone’ marktsituatie, moet worden gekozen uit de volgende
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drie, in zwaarheid oplopende modaliteiten:
• de nma als sectorspecifieke toezichthouder;
• toezicht door een kamer bij de nma;
• een aparte sectorspecifieke toezichthouder.  
De mdw-werkgroep geeft voor de keuze een aantal overwegingen, die erop neer
komen dat, naarmate er een grotere samenhang is tussen de sectorspecifieke
mededingings- en andere regels er een keuze van ‘licht naar zwaar’ wordt gemaakt:
van de eerste modaliteit naar de laatste. Bij de keuze voor een kamervariant of een
aparte toezichthouder moet een zorgvuldige vaststelling van de bestuurlijke
verhoudingen tussen de nma en de betreffende kamer of toezichthouder plaatsvinden,
bijvoorbeeld door afstemmingsvereisten dan wel verplichtingen tot informatieuitwisseling (Eijlander, 1998b, p. 10).
Het eerste paarse kabinet onderschreef dit afwegingskader en nam zich voor de
uitgangspunten bij nieuwe liberaliseringsvoorstellen te hanteren.157 Het kabinet
formuleerde als uitgangspunten:
• terughoudendheid bij het instellen van specifieke mededingingsregels;
• terughoudendheid met het instellen van specifieke toezichthouders;
• goede bestuurlijke voorzieningen tussen de nma en sectorale toezichthouders.
De Tweede Kamer steunde deze uitgangspunten.158 Ook het tweede paarse kabinet
hanteerde de uitgangspunten van het rapport-Visser (Van Dijk, 2000, p. 45).
De discussie over (specifiek) toezicht heeft overigens ook een belangrijke Europese
dimensie. Veel Nederlands sectorspecifiek toezicht komt voort uit Brusselse
regelgeving. Liberaliseringrichtlijnen vragen om nationale regelgeving waarop
onafhankelijk toezicht moet worden gehouden (Van Dijk, 2000, p. 50-51).
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Tweede Kamer, vergaderjaar
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Tweede Kamer, vergaderjaar
1997-1998, 24 036, nr. 93.

15.4.2

Uitgangspunt van het Nederlandse en het Europese beleid, zoals meermalen door het
kabinet uitgesproken, is dat terughoudendheid en tijdelijkheid bij het instellen van
specifieke mededingingsregels geboden is.159 Uit het rapport-Visser volgt dat de
regelgeving en dus ook het toezicht in de tijd verschuift van specifiek naar generiek.
Specifieke mededingingsregels zijn vaak tijdelijk bedoeld, op weg naar een ‘gewone’
markt. Na enkele jaren moet de specifieke regelgeving worden geëvalueerd, om te
bezien of de markt zich zodanig heeft ontwikkeld dat - meer - vertrouwd kan worden
op het algemene mededingingstoezicht (Van Dijk, 2000, p. 46).
Overigens heeft opta-voorzitter Arnbak meermalen in interviews gezegd dat hij van
mening is dat bij de telecom een aantal zaken tot in lengte van dagen onder regulering
zullen (moeten) blijven, omdat er aanbieders op enige markten opereren met aanmerkelijke marktmacht.160
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Deze uitgangspunten
worden onder meer
expliciet herhaald in de brief
van de minister van Verkeer
en Waterstaat van 17 oktober 2000 aan de Tweede
Kamer over de vormgeving
van het sectorspecifiek
toezicht op het spoor
(Kamerstukken 22 026,
nr. 124, 2000–2001) en de
brief aan de Tweede Kamer
van de Minister van
Economische Zaken,
Publieke belangen en markt-

Van specifiek naar generiek

15.5

Europa

15.5.1

Basisbeginselen Europa mededingingsbeleid

ordening: liberalisering en
privatisering in netwerksectoren, van 21 februari
2000 (Kamerstukken 27 018,
nr. 1, 1999–2000).
160
Zie bijvoorbeeld Het
Financieele Dagblad d.d.
12-05-2003.

In het begin van dit hoofdstuk schreven we al dat de groei van het mededingingsbeleid
en de oprichting van de markttoezichthouders in Nederland en de andere WestEuropese landen in de afgelopen decennia voor een belangrijk deel een gevolg zijn van
de ontwikkelingen in de eu. Het mededingingsbeleid is een unieke Europese bevoegdheid. De artikelen 85 en 86 van het Verdrag van Rome (nu de artikelen 81 en 82 van het
Verdrag van Amsterdam) verlangen dat de Europese Commissie zich direct bemoeit
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met de nijverheid. Deze verplichting werd geëffectueerd met verordening 17 van de
Raad uit 1962. Deze verordening geeft de Europese Commissie rechtstreekse bevoegdheden tot onderzoek, beslissingen, uitzonderingen en het straffen van inbreuken op
mededingingsregels. Bovendien geeft ze de commissie een rol die gaat boven de
nationale mededingingsautoriteiten door haar een monopolie te geven voor de
hantering van artikel 81 (3) van het eg-verdrag (nu artikel 101 van vweu). Dit artikel
staat uitzonderingen toe op het verbod op afspraken die de mededinging belemmeren.
Verordening 17 is een voorbeeld van delegatie van bevoegdheden ‘naar boven’, naar de
Europese Commissie als supranationaal lichaam Wilks & Bartle (2002, p. 164-165).
De Europese Commissie heeft het onderwerp mededinging toevertrouwd aan het al
genoemde dg iv. Dit dg heeft zich de afgelopen jaren aldus Wilks & Bartle (2002,
p. 165-168) ontwikkeld van een slaperig ineffectief achtergebleven deel van het bestuur
van de eg tot een formidabele gangmaker van de economische integratie. Vooral zijn
nieuwe bevoegdheid om grote Europese fusies te controleren was belangrijk, maar
dg iv ging zich ook bezighouden met de regulering van de nutssectoren, de controle
van publieke monopolies en de controle op staatshulp. dg iv heeft altijd in grote
bestuurlijke en formele onafhankelijkheid geopereerd ten opzichte van zowel de Raad
als het Europese Parlement. Niettemin moeten belangrijke beslissingen worden
genomen of goedgekeurd door de Commissie als geheel.
De ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat nu het mededingingsbeleid van de eg
(artikelen 81-89 eg-Verdrag, nu artikelen 101-109 vweu) op de volgende vijf basisbeginselen berust:161
• Verbod van onderling afgestemde feitelijke gedragingen en van overeenkomsten en
verenigingen tussen ondernemingen die de handel tussen lidstaten ongunstig
kunnen beïnvloeden, doordat de mededinging binnen de gemeenschappelijke
markt wordt gehinderd, beperkt of vervalst.
• Verbod om misbruik te maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke
markt, voor zover de handel tussen lidstaten daardoor ongunstig kan worden
beïnvloed.
• Toezicht op steunmaatregelen die door een staat of met staatsmiddelen in welke
vorm dan ook zijn bekostigd en die de mededinging door begunstiging van
bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen.
• Preventief toezicht op concentraties met een Europese dimensie, door de voorgenomen allianties goed te keuren of te verbieden.
• Liberalisering van bepaalde sectoren waar openbare of particuliere ondernemingen
tot dusverre een monopoliepositie hadden, zoals de telecommunicatie-, de
vervoers- of de energiemarkt.
Het eg-mededingingsrecht geldt rechtstreeks voor ondernemingen die werkzaam zijn
op de Europese markt. De reikwijdte ervan is groot gebleken en dit had ingrijpende
gevolgen voor de ruimte van de nationale overheden voor een eigen beleid
(Kloosterboer & Visser, 2000, p. 81).

15.5.2
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EU-website Algemene
Rekenkamer www.
eu-verantwoording.nl

Gevolgen Europese ontwikkelingen voor de markttoezichthouders
Sauter (2000, p. 13-17) ging in zijn inaugurele rede in op de gevolgen van de, toen nog
voorgenomen, modernisering van het Europese mededingingsrecht voor de nationale
algemene en sectormarkttoezichthouders. Hij stelde dat het Europese mededingingsrecht ingrijpend werd veranderd. Het was daarbij de bedoeling dat meer economische
analyse wordt toegepast en dat particuliere partijen de regels vaker onderling direct
handhaven in procedures voor de nationale rechter. Hiertoe werden de regels op
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verticale en horizontale mededingingsbeperkingen vereenvoudigd. De meest
ingrijpende door te voeren verandering was die van de in de vorige paragraaf al
genoemde verordening 17. Deze verordening regelt de bevoegdheid van de Europese
Commissie om het kartelverbod en het verbod van misbruik van economische
machtspositie toe te passen, en de plicht van de lidstaten om hieraan mee te werken.
Zowel het ontheffingsmonopolie van de commissie als de aanmeldingsplicht van de
ondernemingen werden afgeschaft. Voor mededingingsbeperkingen tussen ondernemingen bestaat alleen nog repressief karteltoezicht achteraf.
Als positieve reden voor de modernisering werd gesteld dat de Europese mededingingspraktijk zozeer is ingeburgerd dat decentrale toepassing door nationale overheden en
door ondernemingen onderling nu mogelijk was. Er werd dan ook een verregaande
vorm van decentralisatie doorgevoerd. Daartoe moesten de lidstaten in de eerste plaats
hun mededingingsautoriteiten machtigen om de Europese mededingingsregels toe te
passen. Bovendien werd een belangrijke voorrangsregel van kracht. Nationale rechters
en mededingingsautoriteiten zullen de Europese regels moeten toepassen - als er een
grensoverschrijdende dimensie is - ook al is dat maar potentieel. Deze voorrangsregel
verschuift niet alleen in veel gevallen het nationale recht naar de tweede rang, maar
leidt er ook toe dat deze nationale autoriteiten in een Europees kader belanden. De
nationale autoriteiten zullen hun optreden steeds vaker onderling moeten afstemmen.
Nog belangrijker is dat nationale autoriteiten de Europese Commissie vooraf over
iedere voorgenomen verbods- of inbreukbeschikking moeten informeren. De Europese
Commissie houdt bovendien de mogelijkheid om de zaak naar zich toe te trekken als
stok achter de deur. Hiermee kan een Europese lijn worden afgedwongen en kunnen
belangrijke precedenten worden gezet.
Een van de elementen van het nieuwe systeem waarop de Europese Commissie
hamerde is de ontwikkeling van een netwerk van nauw samenwerkende autoriteiten.
De combinatie van onderschikking van het nationale mededingingsrecht en het
opzetten van een netwerk van onafhankelijke autoriteiten gecoördineerd door de
Europese Commissie betekent dat deze autoriteiten losgeweekt worden van centrale
nationale overheden en de handen en voeten van het Europese mededingingsrecht
worden. Hiermee treedt door juridische normen gelegitimeerd en ingeperkt beleid in
de plaats van het primaat van de nationale politiek. Ook hier is het einddoel effectief
toezicht op concurrerende Europese markten.
Naast dit tot op zekere hoogte centraal gestuurde proces tekende zich aldus Sauters
een veel minder voorspelbare, maar daarom zeker niet minder belangrijke
ontwikkeling af. Ook alle nationale rechters zullen onder het nieuwe systeem namelijk
zelfstandig het volledige Europese kartelrecht moeten toepassen in geschillen tussen
partijen. Toen in de jaren zeventig en begin jaren tachtig van de vorige eeuw de
politieke besluitvorming op Europees niveau geblokkeerd was, ontketende de
rechtspraak desondanks een nieuwe dynamiek door haar uitleg van de directe werking
van de regels voor vrij verkeer. Hierdoor werden de lidstaten uiteindelijk alsnog
gedwongen om in harmonisatiewetgeving overeenstemming te bereiken over de
noodzakelijke kern en de grenzen van het openbaar belang. De actieve toepassing van
het mededingingsrecht door nationale rechters zal waarschijnlijk een tweede
belangrijke impuls aan de Europese integratie geven.
Sauter concludeert dat voor zowel de sectorspecifieke als de algemene toezichthouders
harmonisatie geldt van regels toegepast door overheden die niet meer hiërarchisch
ondergeschikt zijn aan nationale politieke controle, maar worden gecoördineerd door
de Europese Commissie. Hij constateert toenemende horizontale en verticale samen-
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werking en coördinatie, gebaseerd op Europese regels, die in het concrete geval vooral
op nationaal niveau worden toegepast.

15.5.3

Afstemming met EU en met toezichthouders in andere EU-landen
Algemeen mededingingstoezicht
Kloosterhuis & Visser (2000, p. 86) stellen dat de praktische samenwerking tussen de
Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten, waaronder de nma,
op verschillende manieren gestalte krijgt. In adviescomités heeft de nma invloed op
het mededingingsbeleid van de Europese Commissie, bij uitvoering van onderzoek ter
plaatse (‘verificaties’) verleent de nma de Europese Commissie bijstand en verder is er
in de dagelijkse praktijk ook veel contact tussen beide autoriteiten.
Op Nederlands initiatief is in 1999 de eca (European Competition Authorities)
opgericht. Het is een forum waarin de mededingingsautoriteiten uit de lidstaten van de
Europese Unie, de Europese Commissie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en de
efta Surveillance Authority, waarin laatstgenoemde landen samenwerken, elkaar
ontmoeten.
Onder de nieuwe kartelverordening komt er naast de informele eca een meer formeel
netwerk van mededingingsautoriteiten binnen de eu te staan (Van der Meulen, 2003,
p. 123).
Afstemming sectorspecifiek markttoezicht
De Ru & Peters (2000, p. 7) stellen dat ook voor het sectorspecifieke mededingingstoezicht het EG-recht het staatsrecht van de lidstaten niet onberoerd laat. Een voorbeeld daarvan zijn de nieuwe EG-richtlijnen voor de communicatie. Daarin stelt de eg,
dat zij de bevoegdheden voor toezicht door nationale toezichthouders verder wil
harmoniseren. De richtlijnen zijn in Nederland verwerkt in het Wetsvoorstel tot
wijziging van de telecommunicatiewet en enkele andere wetten rondom de
implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor
elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van
de Commissie van de Europese Gemeenschappen.162 De nieuwe Europese regels
hangen samen met de snelle technische ontwikkelingen in de telecomsector.
Ook tussen de sectorale markttoezichthouders binnen de eu vindt afstemming plaats:
afm
De afm is lid van de Committee of European Security Exchanges (cesr). Dit orgaan
heeft een voorzitter, een secretariaat en een duidelijke plaats in de Eurocratie. De cesr
is het belangrijkste adviesorgaan voor effectenmarkten en effectenrecht. Het comité
heeft drie taken (Docters van Leeuwen, 2002-6, p. 175):
• adviseren, vooral over wetgeving;
• afstemmen van toezichtpraktijken;
• vormen van een effectief handhavingsnetwerk.

162
Dit wetsvoorstel werd op 15
april 2003 bij de Tweede
Kamer ingediend: EZ
(2002b).

dte
dte participeert in het informeel overleg van de Council of European Energy
Regulators, in het European Electricity Regulation Forum in Florence en in het
European Gas Regulation Forum in Madrid. Het doel van deze fora is het wegnemen
van bestaande hindernissen voor marktwerking en het bewerkstelligen van een
Europees level playing field (EZ, 2002a, p. 2).
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opta
Ook de Europese toezichthouders op de telecommunicatie kennen een internationaal
overleg: de Independent Regulators Group (irg). opta is een van oprichters en
belangrijke sponsors van irg (Twijnstra Gudde, 2001, p. 22).

15.6

Beoordelingskader Algemene Rekenkamer
In de achtergrondstudie Toezicht op markten (Algemene Rekenkamer, 2005d) hebben we
een beoordelingskader voor markttoezicht gegeven. Dit toetsingskader om het
functioneren van markttoezicht te beoordelen telt de volgende elementen:
• organisatie van het toezicht;
• toezichtsbeleid;
• inhoud van het toezicht;
• product van het toezicht;
• ministeriële verantwoordelijkheid;
• publieke verantwoording en consultatie.

15.6.1

Organisatie van het toezicht
Voor de organisatie van het toezicht zijn vier onderwerpen belangrijk:
• onafhankelijkheid en functiescheiding;
• positionering van het toezicht;
• deskundigheid;
• integriteit en onpartijdigheid.
Onafhankelijkheid en functiescheiding
Toezicht moet een afzonderlijke en onafhankelijke functie zijn, gescheiden van andere
functies als beleid, regelgeving, uitvoering en advies. Daarmee worden risico’s voorkomen zoals onjuiste verantwoordingsinformatie, inadequate interventies, misbruik
en oneigenlijk gebruik, fraude en belangenverstrengeling. Dit betekent niet dat de
toezichtfunctie altijd in een zelfstandige organisatie moet zijn ondergebracht. Met
voldoende waarborgen kan het ook een onafhankelijke functie binnen een organisatie
zijn.
Algemeen aanvaard uitgangspunt is dat de wetgever, de Kroon of de minister regelgeving en beleidskaders vaststelt (ez, 2004, p. 16). Toezichthouders behoren conform
aanwijzing 124f van de Aanwijzingen inzake zelfstandige bestuursorganen (az, 1996,
p. 16, 17 en 21) uitsluitend regelgevende bevoegdheden te hebben bij organisatorische
of technische onderwerpen, tenzij in bijzondere gevallen. Voor die bijzondere gevallen
is goedkeuring nodig van de minister.
Ondanks de functiescheiding moet er wel een duidelijke samenhang blijven tussen
beleid, uitvoering en toezicht. Aparte toezichtorganisaties binnen of buiten het
departement moeten daarom hun werkzaamheden voldoende terugkoppelen naar de
beleids- en uitvoeringsinstanties.
Publieke belangen - zoals sociale en milieudoelstellingen - dienen als randvoorwaarden voor de marktwerking. De politiek moet en kán deze belangen duidelijk en
concreet stellen, ook wanneer markttoezichthouders deze behartigen. Het is op deze
punten niet noodzakelijk en ook niet wenselijk met open normen te werken. De
Engelse Better Regulation Task Force stelt daarover in zijn rapport Economic Regulators
(2001, p. 18) het volgende: ‘It is probable that regulators will continue to play a role in
the delivery of social and environmental objectives. They are well-placed to do so, as
they have the relevant expertise and they work closely with the companies. However,
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government must remember that the function of regulators is not to design social or
environmental change. [….] The policy framework should distinguish clearly between
the political goals of reducing fuel poverty and encouraging sustainable energy, where
the parameters would be set by government, and the regulators’ tasks of securing a
reliable supply, promoting competition wherever possible and ensuring there are
incentives for efficient production. [….] The policy objectives remain government’s
responsibility. [….] In practice this would mean departments clearly spelling out policy
objectives on environmental and social issues which they would expect the regulators
to implement.’
Positionering van het toezicht
De Algemene Rekenkamer heeft geen opvattingen waar het toezicht gepositioneerd
moet zijn, binnen of buiten het departement. We zien dit vooral als een politiekbestuurlijke afweging. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vraag of toezichthouders een
zbo-status moeten hebben of voor de afweging tussen algemeen en specifiek markttoezicht. Wel vinden we een goede afstemming tussen (markt)toezichthouders
belangrijk.
De Europese wetgever schrijft niets voor over organisatorische onafhankelijkheid.163
Voor het toezicht op de financiële markten stellen het Internationaal Monetair Fonds
en de International Organization for Governmental Securities Commissions (een
mondiaal samenwerkingsverband van financiële toezichthouders) wel eisen aan de
onafhankelijkheid van de toezichthouder. Volgens die eisen moet een financieel
toezichthouder los staan van het verantwoordelijke ministerie.
Deskundigheid
Markttoezicht kan in juridisch, economisch en technologisch opzicht zeer complex
zijn. Om hun taak goed uit te kunnen voeren is het dan ook essentieel dat de markttoezichthouders beschikken over deskundig personeel. De medewerkers hebben
economische, juridische en (vak)technische deskundigheid nodig om het terrein te
kunnen beoordelen waarop ze toezicht houden. Toezicht op marktwerking vraagt
vooral ‘sophisticated’ economische kennis en technieken.

163
Zie antwoord op vraag 4
van de Kamervragen over
de Visie op markttoezicht.
Tweede Kamer (2004).
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie
van Economische Zaken
(XIII) voor het jaar 2004.
Tweede Kamer, vergaderjaar
2004–2005, 29 800 XIII,
nr. 36, p. 4-6.

Integriteit en onpartijdigheid
In richtlijn 5 van de International Organisation of Supreme Audit Institutions
(intosai, 2001) staat: ‘To enable the regulator to operate effectively and to gain
general acceptance for its work, it must be free from political pressure and resistant to
influence from regulated suppliers, so that the decisions it takes are made impartially
in the public interest.’
Om onpartijdig en integer te werken heeft de toezichthouder regels en procedures
nodig om beïnvloeding, uit welke hoek dan ook, te weerstaan. Daarbij zijn vooral
regels om belangenverstrengeling te voorkomen belangrijk. Bepaalde activiteiten
moeten voor de medewerkers bijvoorbeeld verboden worden, zoals aandelen houden
in bedrijven die onder toezicht staan, voor eigen rekening werkzaamheden verrichten
die gelieerd zijn aan bedrijven die ze onder toezicht houden.
Een ander risico is vereenzelviging met andere organisaties (‘capture’) door
betrokkenen; daarbij kan het om zowel ondernemingen als consumentenorganisaties
gaan.
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15.6.2

Toezichtsbeleid
Toezichtsvisie
De toezichthouder moet vooraf een toezichtsbeleid formuleren dat voldoende richting
geeft om de drie elementen van toezicht uit te voeren: oordeelsvorming, informatieverwerving en interventies. De toezichthouder stelt daartoe duidelijk zijn doel vast en
bepaalt hoe hij zijn toezicht gaat uitvoeren. Het toezichtsbeleid moet concrete en
toetsbare doelstellingen hebben. De middelen moeten goed onderbouwd worden
ingezet. Risico- en marktanalyse zijn noodzakelijke instrumenten om een goed
toezichtsbeleid vast te stellen.
Verder is belangrijk dat de markttoezichthouder in zijn toezichtsbeleid duidelijk
vermeldt op welke aspecten van marktwerking het accent ligt: marktmacht dan wel
transparantie. Ook moet de toezichthouder - voor zover de wet daartoe de ruimte
laat - het aangrijpingspunt van het toezicht aangeven: de voorwaarden, het proces dan
wel de uitkomsten van de marktwerking. Verder is een belangrijke vraag, vooral bij het
algemene mededingingstoezicht, hoe de relevante markt wordt afgebakend.
De markttoezichthouder moet ook vermelden hoe andere publieke belangen worden
meegenomen in het toezicht. In sommige gevallen is hij zelf belast met het toezicht
daarop. Een voorbeeld is de dte die ook toezicht houdt op de leveringszekerheid en
duurzaamheid van energie. In andere gevallen richten andere organen zich op de
andere publieke belangen. Zo blijkt uit de brief van de minister van vws over de
beoogde oprichting van de Zorgautoriteit dat bij de liberalisering van de zorgverzekeringen het College van Zorgverzekeringen (cvz) de taak krijgt van pakketbeheerder (vws, 2004, p. 19). Dat raakt aan de taak van de nza om te beoordelen of
polissen in overeenstemming zijn met de Zorgverzekeringswet.
Tussen de andere publieke belangen en de bevordering van marktwerking kan
spanning bestaan. In de Visie op markttoezicht (ez, 2004, p. 17) stelt de minister dat de
afweging van publieke belangen een taak is voor de politiek en niet voor de toezichthouder. Voor zover echter de toezichthouder daarin zelf ruimte heeft, moet hij
duidelijk maken hoe hij die belangen tegen elkaar afweegt. In die gevallen waarin
andere toezichthouders zich op de andere publieke belangen richten, is het zaak dat de
minister een duidelijke hiërarchie van belangen aanwijst en dat de toezichthouders
onderling voor een goede afstemming zorgen.
Ten slotte moeten de toezichthouders in hun toezichtsbeleid kosten en baten van hun
activiteiten tegen elkaar afwegen.
Jaarplan
De Britse brtf (2001, p. 29) heeft aanbevolen dat de toezichthouder zijn toezichtbeleid neerlegt in een jaarplan, dat past in een meerjarig kader. Volgens de brtf
moeten markttoezichthouders in hun jaarplan vermelden hoe zij zullen omgaan met
doelstellingen die mogelijk strijdig zijn met elkaar. Als de toezichthouder beslissingen
publiceert, moet hij toelichten hoe deze beslissingen bijdragen aan de doelstellingen
van het toezicht. De brtf stelt verder dat bedrijven die onder toezicht staan, de
beweegredenen van de toezichthouder moeten kunnen volgen om hun strategie te
kunnen ontwikkelen.
Het is om een aantal redenen belangrijk dat een toezichtsbeleid concreet vorm krijgt in
een jaarplan. Om te beginnen geeft dit een duidelijke richting aan de interne bedrijfsvoering. Daarnaast verschaft een concreet geformuleerd jaarplan een handvat om te
evalueren of het gevoerde toezicht effectief was en om het zo nodig bij te stellen. Ten
slotte geeft een concreet jaarplan de organisatie die onder toezicht staat, enige

193

v e r a n t w o o r d i n g e n t o e z i c h t b i j o r g a n i s a t i e s o p a f s t a n d va n h e t r i j k

zekerheid over wat zij kan verwachten. Dat is des te belangrijker bij markttoezichthouders, omdat deze in het algemeen een zekere vrijheid hebben om wettelijke
normen zelf in te vullen.

15.6.3

Inhoud van het toezicht
Het toezicht op markten moet de drie elementen bevatten van oordeelsvorming,
informatieverzameling en interventies. Deze drie moeten goed uitgewerkt zijn en ook
goed op elkaar afgestemd zijn.
Oordeelsvorming en beoordelingscriteria
Het cruciale element in het toezichtproces is de oordeelsvorming. De markttoezichthouder moet zich een oordeel vormen over de vraag of het doel - een goede marktwerking binnen de gestelde randvoorwaarden van andere publieke belangen - bereikt
wordt. Om dit vast te kunnen stellen moet de toezichthouder een normenkader met
duidelijke criteria hebben. Ook de Visie op markttoezicht (ez, 2004, p. 10) benadrukt dat
oordeelsvorming moet plaatsvinden op basis van duidelijk kenbare normen en criteria.
Voor de markttoezichthouders zijn duidelijke beoordelingscriteria des te belangrijker,
omdat zij veelal te maken hebben met open normen en omdat grootheden als een
goede marktwerking (voor bijvoorbeeld de nma) dan wel een juiste prijszetting (voor
dte en opta) tamelijk lastig te operationaliseren zijn.
Goede concrete beoordelingscriteria vooraf voorkomen willekeur en geven ook de
onder toezicht staande zekerheid. Als dit toezichtelement niet goed is uitgewerkt,
bestaat bovendien het risico dat de toezichthouder te veel en te ongericht informatie
verzamelt.
Het gaat niet alleen om oordeelsvorming in individuele gevallen, maar ook om een
oordeelsvorming over de totale sector of het totale terrein. Het gaat bij dit laatste in
essentie om het toezichtproduct. Verwacht mag worden dat daarvan ten minste
jaarlijks verslag wordt gedaan.
Informatieverwerving
De informatieverzameling moet gericht zijn op het doel van het toezicht. Dit element
hangt nauw samen met de oordeelsvorming. Wanneer je weet waarover je een oordeel
wilt vormen, weet je immers ook welke informatie je moet hebben.
Onderscheid kan worden gemaakt tussen ‘gebrachte’ informatie (zoals rapportages)
en ‘gehaalde’ informatie (zoals onderzoek ter plaatse). Als toezichthouders informatie
gebruiken die de onder toezicht gestelde levert, moet deze worden gevalideerd. De
medewerkers die informatie halen, moeten voldoende bevoegd en deskundig zijn. Zo
vergt een goede prijszetting bij netwerken een diepgaand inzicht in en grondige
informatie over de (financiële en economische) bedrijfsvoering bij het gereguleerde
bedrijf (National Audit Office, 2002, p. 5-6 en 31-32).
Interventies
Duidelijk moet zijn tot welke interventies (waaronder sancties) de toezichthouder
bevoegd is. Bovendien moeten deze toereikend zijn om de beoogde doelen te bereiken.
De interventies moeten verder effectief en proportioneel zijn. Bij de toezichthouders
moeten sancties opleggen (zoals bestuurlijke boetes) en oordeelsvorming gescheiden
functies zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de verschillende toezichthouders op één
gebied hun interventies goed op elkaar afstemmen.
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Voor interventies met rechtsgevolgen is het normatieve kader met bezwaar en beroep
van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Daarnaast is het vaak ook mogelijk
normovertredingen strafrechtelijk af te wikkelen. Wanneer de toezichthouder kan
kiezen tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving, moet hij zijn keuze
goed motiveren. Ook moeten er goede afspraken zijn tussen de toezichthouder en het
Openbaar Ministerie over de afstemming tussen het bestuursrechtelijke en het strafrechtelijke traject. Ten slotte kunnen vooral bij de Mededingingswet derden zich
wenden tot de burgerlijke rechter, als ze menen in hun belang getroffen te zijn door
een vermeende overtreder van mededingingsregels.164 De toezichthouder zal ook dat in
de keuze voor zijn optreden kunnen betrekken.

15.6.4

Toezichtproduct
Toezicht op markten moet opleveren dat er op de desbetreffende markt een goede
marktwerking komt: concurrentie en transparantie. Bij het sectorspecifieke markttoezicht zijn er doorgaans ook randvoorwaarden van andere publieke belangen die niet
automatisch worden verzekerd door een (ongestoorde) marktwerking, zoals
toegankelijkheid, leveringszekerheid en duurzaamheid (van bijvoorbeeld energieproductie). Toezicht op markten moet dus naast een goede marktwerking vaak nog een
ander product opleveren, namelijk dat specifieke regelgeving over specifieke
onderwerpen wordt nageleefd. Ook bij het algemene mededingingstoezicht op grond
van de Mededingingswet kan de nma naast marktwerking andere publieke belangen
mee laten wegen.
Soms kunnen de verschillende producten elkaar in de weg zitten. In een aantal
gevallen ligt het toezicht op marktwerking en andere publieke belangen bij dezelfde
toezichthouder zoals bij de opta en de dte. In andere gevallen, bijvoorbeeld in de
voorstellen voor de zorg, zijn er verschillende toezichthouders. Dat maakt afweging
van beide belangen nog moeilijker. Een samenhangende verantwoording door de
toezichthouders aan minister, parlement en andere belanghebbenden over wat al het
toezicht op één terrein oplevert, is zeker in die situatie gewenst.

15.6.5

164
Bijvoorbeeld de rechtszaak
eind 2003 tussen NLTree en
KPN over (gratis) schoolinternet.

Ministeriële verantwoordelijkheid
Toezicht op markten is een publieke taak die wordt gefinancierd met publiek geld.
Vaak is dit een combinatie van rijksbijdragen en heffingen bij de bedrijven die onder
toezicht staan. Dit publieke geld moet rechtmatig worden geïnd en besteed en ordelijk
en controleerbaar worden beheerd. Organisaties die publiek geld innen en besteden,
moeten zich daarover jaarlijks verantwoorden. Verder dienen ze jaarlijks verantwoording af te leggen over hun activiteiten en prestaties bij het uitvoeren van de
(wettelijke) taak. Vooral de doelmatigheid en doeltreffendheid zijn daarbij belangrijk.
De verantwoording over de prestaties (taakuitvoering) moet samenhangen met de
verantwoording over de financiën.
De minister moet altijd aan de Staten-Generaal kunnen rapporteren hoe een publieke
taak wordt uitgevoerd en of de daarmee gemoeide publieke middelen recht- en
doelmatig worden gebruikt. De minister moet daarom toezicht op de toezichthouders
houden. Bij markttoezicht heeft de minister volgens de Visie op markttoezicht (ez, 2004,
p. 15-18) vooral een voorwaardenscheppende rol en is hij alleen verantwoordelijk voor
de wetgeving en de kaders waarin de organisatie opereert. Maar ook dan moet hij voor
de taakuitvoering inzicht verwerven in de beleidsprestaties van de direct verantwoordelijke organisatie en de Kamer hiervan op de hoogte stellen. De
systeemverantwoordelijke minister blijft daarmee te allen tijde een toetsende
medeverantwoordelijkheid houden voor de resultaten.
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Ons uitgangspunt is dat er duidelijke afspraken moeten bestaan tussen ministerie en
de toezichthouder over de reikwijdte en diepgang van de verantwoording over
prestaties, middelen en bedrijfsvoering.
Wij bezien het toezicht van de minister vooral in het licht van de ministeriële
verantwoordelijkheid. Om zijn verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de
minister een duidelijk omschreven minimumpakket aan bevoegdheden hebben om
(bij) te kunnen sturen. Afhankelijk van de aard en taak van de toezichthouder kunnen
die bevoegdheden bestaan uit: goedkeuring, schorsing of vernietiging van bepaalde
besluiten of instemming met (bepaalde) bestuurshandelingen. Het is een politieke
afweging hoe de relatie tussen de minister en toezichthouder op afstand precies is
vormgegeven. Zo mag de minister bij de markttoezichthouders besluiten in individuele
gevallen niet vernietigen. Alleen de rechter kan dergelijke besluiten toetsen. Wel is de
Algemene Rekenkamer (1998c, p. 14) van mening dat de minister steeds moet kunnen
ingrijpen als een markttoezichthouder zijn taak ernstig verwaarloost (taakverwaarlozingsregeling).

15.6.6

Publieke verantwoording en consultatie
De toezichthouders moeten niet alleen aan de minister verantwoorden hoe ze hun
publieke taak uitvoeren, dit moet ook transparant zijn voor andere belanghebbenden
en voor de samenleving als geheel. Dit wordt vanuit verschillende hoeken benadrukt.
De brtf (2001, p. 35-36) en de intosai (2001, guideline 8) vinden het daarnaast
belangrijk dat markttoezichthouders belanghebbenden zoals consumentenorganisaties, belangengroepen, cliëntenraden en gereguleerde bedrijven betrekken bij
hun plannen, regelingen en beslissingen. De intosai merkt daarover op dat de
organisaties die onder toezicht staan, doorgaans in bezwaar en beroep kunnen gaan
tegen beslissingen van de toezichthouders, maar de consumenten niet. Om maatschappelijk draagvlak te creëren is het belangrijk dat de toezichthouders belanghebbenden consulteren en uitleg geven over hun beslissingen. Ook de Visie op markttoezicht (ez, 2004, p. 12) benadrukt het belang van communicatie met het veld voor de
effectiviteit van de markttoezichthouders.
Hoe meer beslissingsruimte de toezichthouder heeft, hoe sterker de noodzaak voor
transparantie en consultatie is. Daarbij kan overigens de vertrouwelijkheid van
bedrijfsgegevens een reële beperking zijn. Dat geldt bijvoorbeeld in de financiële
sector, waar het heel belangrijk is dat stabiliteit en vertrouwen in stand gehouden
worden.
De brtf onderkent twee zorgpunten in het consultatieproces van belanghebbende. Er
kan eenvoudigweg te veel geconsulteerd worden en soms hebben de toezichthouders
zich al voor de consultatie een definitieve mening gevormd.
Van de huidige markttoezichthouders kent de afm als enige een raad van toezicht. Die
raad ziet erop toe dat het bestuur van de afm zijn taken naar behoren uitvoert en keurt
ook het jaarplan, de begroting en de jaarrekening van de afm goed, voordat de
minister deze goedkeurt. Grote strategische bestuursbesluiten worden vooraf ter
goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd. De minister van Financiën benoemt
of ontslaat de leden van de raad. Leden van het bestuur van de afm worden benoemd
op voordracht van de raad van toezicht.
In lijn met de Kaderstellende visie op toezicht van het kabinet (bzk, 2001a) vinden wij dat de
raad van toezicht of de publieke verantwoording aan belanghebbenden het toezicht
door de minister niet kan vervangen. Wel kan deze daar onder strikte voorwaarden
gebruik van maken. In de Visie op markttoezicht (ez, 2004, p. 12) stelt het kabinet zich op
hetzelfde standpunt.
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15.7

Publicaties Algemene Rekenkamer
Algemene Rekenkamer (2004). Zicht op prestaties Autoriteit Financiële markten. Tweede
Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 635, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2005). Toezicht op markten. Tweede Kamer, vergaderjaar
2004-2005, 29 960, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2006). Zicht op prestaties Autoriteit Financiële markten; Terugblik
2006. Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 635, nrs. 5-6. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2007). Toezicht op mededinging door de NMa. Tweede Kamer,
vergaderjaar 2006-2007, 31 055, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2009). Het systeem van toezicht op de stabiliteit van financiële
markten; Verkenning. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32 255, nrs. 1-2. Den
Haag: Sdu.
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16 Publiek-private samenwerking
In pps-projecten werken overheid en private partijen samen bij het realiseren van
publieke doelen. We onderscheiden twee hoofdvormen (Algemene Rekenkamer,
2002b, p. 8-9),165 die soms in combinatie voorkomen:
• het pps-concessiemodel;
• het pps-alliantiemodel.

165
Dezelfde hoofdindeling
komen we ook elders tegen,
bijvoorbeeld bij BultSpiering & Dewulf (2006);
Koppenjan & Leijten (2005),
p. 141-142.
166
Richtlijn 2004/18/EG van het
Europees Parlement en de
Raad van 31 maart 2004
betreffende de coördinatie
van de procedures voor het

16.1

Het concessiemodel

16.1.1

Omschrijving
Een concessie kan worden gedefinieerd als ‘het door de overheid onder specifieke voorwaarden aan een derde opdragen van publieke diensten, waarbij die derde in belangrijke mate een
exploitatierisico draagt’ (mdw-werkgroep, 2001).
Volgens de Europese richtlijn 2004/18/eg166 gaat het bij concessieovereenkomsten
voor openbare werken of diensten steeds om een overheidsopdracht voor werken of
diensten. Het verschil is dat bij een concessieovereenkomst de tegenprestatie voor de
uitvoering van het werk of de dienst niet bestaat uit een betaling van de prijs van het
werk of de dienst, maar uit het verlenen van een exclusief recht aan de aannemer of
dienstverlener om het werk of de dienst te exploiteren. De verlening van het recht kan
gepaard gaan met de betaling van een bepaald bedrag.
De overeenkomst wordt alleen aangemerkt als een concessieovereenkomst als de
concessiehouder vergoedingen van derden mag innen en niet (uitsluitend) rechtstreeks
door de aanbestedende dienst wordt betaald. Hierbij is van belang dat de concessiehouder het op de aanbestedende dienst rustende exploitatierisico in zijn geheel of
grotendeels op zich neemt.167
Voorbeelden van concessies zijn die voor de post, telefoon, zoutwinning en
aardgaswinning en, van recenter datum, voor het openbaar vervoer, mobiele telefonie
en de hsl-Zuid.

plaatsen van overheidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten,
artikel 1, lid 2, punten 3 en 4.
(PB L 134 van 30.4.2004, blz.
127); zie ook: EZ (2010),
artikel 1.1.
167
Zie over concessies:
Europese Commissie
(2000); Commissie van de
Europese Gemeenschappen
(2004). Zie ook Kenniscentrum Europa decentraal:
www.Europadecentraal.nl
en
168

We gaan hier verder alleen in op de ‘nieuwe contractvormen’ voor zogeheten
innovatieve aanbestedingen, vooral van gebouwen en infrastructuur. Nederland
hanteert daarbij het meest het dbfm-model. Hierin besteedt de overheid een
geïntegreerd investeringsproject uit aan de markt: ontwerp (Design), aanleg/bouw
(Build), financiering (Finance) en onderhoud (Maintenance). De overheid betaalt de
gecontracteerde private partij daarbij niet voor het eindproduct (de weg, het gebouw),
maar betaalt per geleverde dienst (beschikbaarheid of gebruik ervan) een vergoeding.
Het concessiemodel gaat uit van langlopende contracten van twintig tot dertig jaar
(Algemene Rekenkamer, 2002b, p. 8-9). Bij rijkshuisvesting wordt ook wel de term
dbfmo gebruikt, waarbij de O (Operate) wordt toegevoegd, omdat de facilitaire
diensten in deze sector veelal onderdeel van het contract zijn (Financiën, 2006, p. 5).
Voor de bouw en exploitatie van de pps-faciliteit wordt doorgaans een aparte
rechtspersoon opgericht, een special purpose vehicle (spv). De financiering daarvan
gebeurt veelal door banken en andere financiële instellingen.

Zie bijvoorbeeld Button
(Ed.) (2006), p. 2-3;
European Commission,
Directorate-General
Regional Policy (2003), p.
16-26.

In de praktijk heeft het concessiemodel een breed scala aan vormen, al naar gelang de
overdracht in verschillende combinaties van verantwoordelijkheden voor ontwerp,
aanleg/bouw, financiering, onderhoud en levering van diensten door de overheid aan
de private partij.168
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Figuur 28 geeft de belangrijkste fasen weer van een project voor een infrastructurele of
publieke voorziening en de gebruikelijke typen pps-arrangementen om ze uit te
voeren.
Figuur 28 Typen Pps-arrangement in DBFM(O)-model
Pre-Planning
& Acquisition

Finance

Design

Construction

DB
Design-Build

Operations
& Maintenance

Upkeep &
Improvements

Service Contract & Management
Contract or Operations
Concession

DBOM
Design-Build-Operate-Maintain

DBFO
Design-Build-Finance-Operate
Build-Own-Operate-Transfer
BOOT
Own with
Transfer

Build-Own-Operate
BOO
Own without
Transfer

Bron: IPSASB (2008). International Public Sector Accounting Standards Board; Accounting and Financial Reporting for Service
Concession Arrangements. Consultation Paper, International Federation of Accountants (IFAC), p. 13.

16.1.2

DBFM(O)
In genoemd model besteedt de overheid alle aspecten van een project in fasen uit aan
de markt. Dit model geldt als het traditionele pps-model voor projecten voor
infrastructurele of openbare voorzieningen.
Figuur 29 brengt de verschillende in een dbfmo-concessie betrokken partijen in
beeld.
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Figuur 29 Overzicht van partijen die in een DBFM(O)-concessie zijn betrokken
PPP Arangement
DBFO
(Design-Build-Finance-Operate)
Guarantee of Debt
(if applicable)

Creditors
Debt

Public Party

PPP Agreement

Private
Party
(or SPE*)

Financing
Component
Equity
Investors

Design-Build

Operate-Maintain

Construction

Operations

* SPE verwijst naar ‘special purpose entities’, ook wel ‘special purpose vehicles’ genoemd.
Bron: IPSASB (2008). International Public Sector Accounting Standards Board; Accounting and Financial Reporting for Service
Concession Arrangements. Consultation Paper, International Federation of Accountants (IFAC), p. 12.

Het schema van v&w (figuur 30) geeft een beeld van de financiële relaties in een
dbfm(o)-model.
Figuur 30 Financiële relaties in een DBFM(O)-model

Opdrachtgever

Dienstverlening

SPV

Betaling

Services

Ondersteunende
diensten

Betaling

Contractuele relatie

Betaling

Bouwen

Aannemer

Vermogen
Dividend

Eigen vermogenverschaffers

Lening

Rente en
aflossing

Banken

Bron: Rijkswaterstaat, 2009

Er zijn twee toetsen om erachter te komen of dbfm(0) meerwaarde kan bieden: de
Public Private Comparator (ppc) en de Public Sector Comparator (psc).
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ppc
Indien een project in principe in aanmerking komt voor publiek-private samenwerking, dient de ppc om te analyseren of deze wijze van uitvoeren al dan niet
efficiencyvoordelen zou opleveren. Die analyse behelst een brede verkenning en een
globale financiële inschatting op basis van de voor- en nadelen en de eventueel
commercieel aantrekkelijke kanten van pps in vergelijking met traditionele publieke
uitvoering. Verder worden per fase van het project de verschillen in kosten en
opbrengsten van twee alternatieven geanalyseerd en op geld gewaardeerd. Om het
bedrijfsleven te interesseren wordt soms een consultatie georganiseerd om de
mogelijke efficiencywinsten te inventariseren, maar ook om te peilen hoe het bedrijfsleven tegenover een pps en bijbehorende financiering staat. Het inschakelen van
onafhankelijke deskundigen in dit stadium is niet ongebruikelijk. De uitkomst van een
ppc blijft een grove schatting, aangezien het gaat om een tamelijk complex proces,
waarbij veel aannames over de verre toekomst niet anders dan speculatief kunnen zijn
worden (Algemene Rekenkamer, 2002b). Desalniettemin is de uitkomst van de ppc
een belangrijke factor bij de besluitvorming om een project als dbfm(o) aan te
besteden.
psc
Wanneer uit de ppc blijkt dat pps de voorkeur verdient en is gekozen voor een aanbesteding met dbfm(o), dan is een meer nauwkeurige berekening nodig om de uitgebrachte biedingen te kunnen beoordelen. Deze berekening wordt gedaan met de
zogeheten Publieke Sector Comparator (psc).
De psc werkt de kostenraming van het publieke alternatief nader uit: Wat zou het
project kosten als je het niet via dbfm(o) zou uitvoeren, maar traditioneel door middel
van een door de overheid gefinancierd contract voor het ontwerp en de bouw. Het is
een methode om de totale kosten over de levenscyclus van de publieke variant van een
project inzichtelijk te maken. Dus door in de traditionele variant ook rekening te
houden met de kosten van bijvoorbeeldhet groot onderhoud en vervanging van
meubilair. Met de PSC kan beoordeeld worden of de private offertes daadwerkelijk tot
efficiëntiewinst zullen leiden. Wanneer de laagste private bieding hoger is dan het
niveau van de psc, dient het project op grond van het efficiencycriterium traditioneel
gefinancierd en gerealiseerd te worden (Algemene Rekenkamer, 2002b).
De psc is een financieel vergelijkingsinstrument en houdt geen rekening met nietfinanciële zaken. Belangrijke onderdelen van de psc zijn het opstellen van een overzicht van kosten en opbrengsten en een risicoanalyse (inventarisatie en waardering).
Het opstellen van een psc kost tussen de vijf en acht maanden (Financiën, 2002). Alle
risico’s die de overheid draagt in de traditionele variant moeten hierbij meegenomen
worden. Ook verschillen in belasting en geleverde kwaliteit moeten gewaardeerd
worden om tot een goede referentievariant te komen. Net als bij de ppc geeft een psc
de uitkomst weer in een netto contante waarde (ncw). Deze waarde kan vergeleken
worden met de beste private bieding (Rijkswaterstaat, 2000). Op basis van de pscwaarde wordt een plafond- of richtprijs bepaald voor de aanbesteding.

16.1.3

Aanbestedingsplicht
De Europese aanbestedingsregels zijn uitgewerkt in het Besluit aanbestedingsregels
overheidsopdrachten (Bao). In het Bao is een aparte paragraaf (14) opgenomen voor
het gunnen van concessieovereenkomsten voor openbare werken. Hieraan stelt het
Bao minder zware eisen dan aan het gunnen van een overheidsopdracht voor werken.
Concessieovereenkomsten voor diensten zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de
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werkingssfeer van het Bao (artikel 16 Bao). Dat wil niet zeggen dat de aanbesteders
volledig vrij zijn bij het gunnen van concessies. Op grond van de rechtspraak van het
Europese Hof van Justitie moet, wanneer er een duidelijk grensoverschrijdend belang
is, bij een concessieovereenkomst voor diensten in feite ook een aanbestedingsprocedure worden gevolgd. In dat geval gelden voor de toewijzing van de concessie
namelijk nog steeds de fundamentele regels van het eg-Verdrag, in het bijzonder het
gelijkheidsbeginsel, het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit en de
transparantieverplichting. De gedachte hierachter is dat de bepalingen van het
eg-Verdrag gelden voor alle overheidsopdrachten, dus ook voor opdrachten die zijn
uitgezonderd van de aanbestedingsrichtlijnen.169 Naar het oordeel van de Europese
Commissie (2004) kunnen de regels die voortvloeien uit de desbetreffende bepalingen
van het Verdrag worden samengevat in de volgende verplichtingen:
• vastlegging van de regels voor de selectie van de private partij;
• passende bekendmaking van het voornemen om een concessieovereenkomst te
sluiten en van de regels voor de selectie, zodat tijdens de gehele procedure de
onpartijdigheid kan worden gecontroleerd;
• daadwerkelijke openstelling voor concurrentie tussen potentieel geïnteresseerde
ondernemingen dan wel ondernemingen die de taken zouden kunnen uitvoeren;
• naleving van het beginsel van gelijke behandeling van alle deelnemers tijdens de
gehele procedure en gunning op basis van objectieve en niet-discriminerende
criteria.
In feite komen de regels er dus neer op dat voor een concessieovereenkomst voor
diensten een aanbestedingsprocedure moet worden gevolgd, tenzij er geen duidelijk
grensoverschrijdend belang is.
In december 2011 heeft de Europese Commissie (2011a) een voorstel uitgebracht voor
een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad voor de gunning van concessieopdrachten. Het voorstel vult de Europese regeling voor overheidsopdrachten aan: het
zal namelijk ook op concessies voor diensten van toepassing zijn, die momenteel als
enige niet onder bepalingen van afgeleid recht vallen. De Europese Commissie stelt
voor om concessies aan verplichte bekendmaking in het Publicatieblad van de eu te
onderwerpen. Zij stelt eveneens voor de verplichtingen van aanbestedende diensten
voor de keuze van selectie- en gunningscriteria te concretiseren, bepaalde basisgaranties op te leggen die tijdens de gunningsprocedure moeten worden gerespecteerd, de voordelen van de richtlijn voor rechtsmiddelen voor overheidsaanbestedingen
uit te breiden tot iedere belanghebbende bij het verkrijgen van een concessie en de
regeling voor wijzigingen van concessies in uitvoering te verduidelijken (Europese
Commissie, 2011b, p. 2-3).
Het ontwerp voor de aanbesteding van concessies is ingediend samen met de
herziening van de (twee) richtlijnen voor overheidsaanbestedingen (2004/17/eg en
2004/18/eg) (Europese Commissie, 2011d).

16.2

169
Zie voor een nadere
toelichting hierop EZ (2010),
p. 49-50.

Het alliantiemodel
Bij pps-allianties gaat het om een geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen
publieke en private partijen. Vaak is dat een samenwerking om projecten te realiseren
waarvan de definitieve inhoud en vorm nog niet vaststaan. Dat is ook een van de
belangrijkste verschillen met het concessiemodel. In veel gevallen krijgt de samenwerking vorm in een aparte juridische entiteit, die bijna altijd privaatrechtelijk is.
Pps-allianties komen van oudsher veel voor bij gebiedsontwikkeling, maar ze zijn ook
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te vinden in de groene infrastructuur, de kennisinfrastructuur en op terreinen als
innovatie, veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en watermanagement. Het zijn
vaak door het Rijk (mede) opgerichte Special Purpose Vehicles (spv's), vaak in de vorm van
stichtingen, maar vrijwel alle in het Burgerlijk Wetboek genoemde privaatrechtelijke
rechtsvormen worden gebruikt (Justitie, 2006, p. 39).
Ook pps-allianties komen in veel vormen voor en kunnen worden onderscheiden naar
de mate van overdracht van verantwoordelijkheden door de overheid aan de private
partij, op dimensies als eigendom, beheer en onderhoud, deling van bedrijfsrisico en
zeggenschap. De samenwerking tussen publieke en private partijen kan op
verschillende plaatsen in het spv tot uiting komen: in het aandeelhouderschap, in het
bestuur, in de raad van toezicht, in een raad van advies.
De pps-allianties, vooral die voor gebiedsontwikkeling, leiden vaak tot juridisch
complexe constructies waarbij geldstromen van private en publieke partijen door
elkaar lopen. In die allianties wordt vaak gebruik gemaakt van een commanditaire
vennootschap (cv), waarin de Staat dan wel andere overheden en private partijen
vanwege aansprakelijkheids- en risicobeperking als stille vennoten deelnemen via
aparte rechtspersonen (stichting of bv). Beherend vennoot van de cv is een nv of bv
waarin de ook de Staat direct of indirect aandelen heeft. De staatsinbreng loopt in deze
constructie via de cv, terwijl de besteding via de bv plaatsvindt. Een voorbeeld van een
dergelijke constructie is het gebiedsontwikkelingsproject Meerstad Groningen, een
nieuw te ontwikkelen woongebied tussen de stad Groningen en Slochteren (zie
figuur 31).
Figuur 31 Gebiedsontwikkelingsproject Meerstad Groningen

Bron: Algemene Rekenkamer (2009f).

Een ander voorbeeld is het Zuidasproject in Amsterdam (niet doorgegaan). Kern
daarvan was om bij station Amsterdam Zuid/wtc in het zogeheten Zuidasdok de
sporen (trein en metro) en de naastgelegen ringweg A10 zuid uit te breiden en over een
lengte van circa twaalfhonderd meter onder de grond te brengen. De ruimte die zou
ontstaan op en naast dit dok, was bestemd voor een centrumachtige bebouwing.
Alternatief voor het dok was het Dijkmodel, waarin voor de uitbreiding van de autoweg
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en de spoorweg het bestaande dijklichaam zou worden verbreed. De voorziene
bijdragen van de Staat en de Gemeente Amsterdam (de afnemers) waren echter niet
groot genoeg om de kosten van het Dokproject (€ 2,8 miljard, prijspeil 2007) te
dekken. Ze dekten in principe alleen de kosten van het Dijkalternatief. De meerkosten
van het Dokmodel (circa € 1,5 miljard, contant in 2006) zouden na gereedkoming
worden opgevangen door de verkoop en exploitatie van de bouwgrond op en vlak naast
het dok via de entiteit Composer.
De financiële relaties staan weergegeven in figuur 32. De Zuidasonderneming is daarin
de publiek-private spv.
Figuur 32 Het Amsterdam Zuidasproject* (niet doorgegaan)
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* Zie voor meer informatie over de Zuidas ook Rekenkamer Amsterdam (2009). Ontwikkeling van de Zuidas.
(On)mogelijkheden voor sturing van de publiek-private onderneming.

16.3

Ministeriële verantwoordelijkheid
De Staat ofwel de minister is bij beide constructies (concessies en allianties)
verantwoordelijk voor naleving van (vooral Europese) wet- en regelgeving en de
financiële inbreng en (mede)verantwoordelijk voor (de vormgeving van) het systeem.
Dat vooral bij gebiedsontwikkeling in pps-allianties zulke complexe juridische
constructies worden gebruikt - ook door de Staat - heeft doorgaans als reden het
beperken van risico’s en mogelijke aansprakelijkheid. Het is echter de vraag of de
overheid haar risico’s bij pps-constructies daadwerkelijk kan beperken. Uiteindelijk
gaat het immers om de ontwikkeling van een publieke voorziening en de levering van
publieke diensten. Daarom zal de overheid zich meestal gedwongen zien op haar
kosten de betreffende faciliteit te (laten) voltooien dan wel de publieke dienst te
verlenen, in geval het spv bijvoorbeeld niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen
en als financiers weigeren meer bij te dragen.
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16.4

Verantwoording en toezicht
In principe geldt hier de systematiek van verantwoording en toezicht, zoals die van
toepassing is voor subsidies en deelnemingen van het Rijk. Voor de eerste geldt de
subsidietitel van de Awb en voor de laatste het deelnemingenbeleid van het Rijk (zie
ook hoofdstuk 11).
Vraag is of daarmee de werkelijkheid of essentie voor de overheid van de ppsconstructie geraakt wordt. Zo is er voor de spv zelf (verder) geen actieve verantwoordingsplicht van zijn activiteiten. Maar ook bij het verplichte deel van de verantwoording van
de spv zijn er bij privaatrechtelijke rechtsfiguren in het algemeen en bij pps-projecten
in het bijzonder bij de informatieverstrekking aan de overheid twee problemen
(intosai, 2006, p. 18-19):
• Het spv kan dochterondernemingen of onderaannemers hebben die delen van zijn
taak uitvoeren. Dat maakt het lastig om volledige informatie over het presteren van
de spv te krijgen.
• In het contract of in wet- en regelgeving kunnen bepalingen staan met een verbod
om informatie te delen, bijvoorbeeld vanwege bedrijfsvertrouwelijkheid. Bovendien
is de overheid vaak maar een van de partners en kan ze daarom niet meer
informatie krijgen dan de andere (vaak private) partners.
Ook de bij pps-allianties vaak gebruikte juridisch complexe (getrapte) constructies
kunnen voor de informatieverstrekking problemen met zich brengen. Bij dergelijke
constructies loopt die informatieverstrekking over meer schijven langs verschillende
rechtspersonen en is het de vraag wie waarop kan worden aangesproken.
Over hoe toezichthouders op pps-constructies aan informatie komen, is (nog) weinig
bekend. Ook in literatuur en evaluaties is daarvoor weinig tot geen aandacht.
Meer algemeen is het probleem dat de veranderingen in financiële relaties en vooral
pps-projecten de rijksoverheid voor de principiële vraag stellen of de huidige
begrotings- en verantwoordingssystematiek nog wel geschikt is om een goed beeld te
krijgen van wat er aan geld in deze relaties omgaat. De verantwoording over de
uitgaven in de departementale jaarverantwoordingen is gebaseerd op het uitgangspunt
dat beoordeeld moet kunnen worden of de ‘publieke euro’ bij de eindbesteder rechten doelmatig is besteed. Het is de vraag is of dit bij deze complexe constructies nog
realistisch is. In een aantal gevallen leveren ze een klontering op van publiek en privaat
geld en van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke relaties, waarin het publieke geld
nauwelijks meer naar zijn afzonderlijke geldstromen is te herleiden. En als dit wel
lukt, is het zeer de vraag of de verantwoording een reëel beeld geeft van de beleidsprestaties. De systematiek voor begroting, verantwoording en controle in de
Comptabiliteitswet 2001 gaat namelijk uit van beoordeling van eenduidige, een-op-een
financiële relaties tussen Rijk en derden. Dat zou betekenen dat complexe kluwens van
financiële en bestuurlijke relaties uit elkaar gehaald moeten worden om elke losse
financiële binding onder de loep te nemen. Het is de vraag is of dat de realiteit nog
dekt.

16.5

Bevoegdheden Algemene Rekenkamer
Er zijn (nog) geen pps-concessies of -allianties (bekend) met spv’s die een wettelijke
taak uitvoeren. Dat betekent dat de Algemene Rekenkamer alleen bevoegdheden kan
hebben op grond van een financiële binding via (Europese) subsidies, leningen,
garanties of deelnemingen (zie hoofdstuk 11).
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16.6

Bevindingen uit (buitenlandse) rekenkameronderzoeken naar
DBFMO
Het potentiële belang van pps-projecten als onderwerp voor controle door
rekenkamers is evident. Met de uitvoering van deze projecten zijn vaak grote publieke
belangen gemoeid. De value for money, de rechtmatigheid van de met pps gemoeide
bestedingen en niet in de laatste plaats de verantwoording van pps-projecten zijn
relevante onderwerpen van controle door rekenkamers.
De Algemene Rekenkamer voerde in 2010 een survey uit van rekenkamerrapporten
over pps volgens het dbfm(o)-model (Boers et al., 2012). Uit de rapporten blijkt in het
algemeen een tamelijk kritische houding jegens pps. We vatten in de volgende paragrafen de belangrijkste conclusies en lessen uit onze analyse samen. Vervolgens staan
we kort stil bij de rol van rekenkamers in het pps-domein.

16.6.1

Toets op meerwaarde
Een aantal rekenkamers constateert dat een (financieel-economische) onderbouwing
van pps-projecten met een meerwaardetoets (psc) volledig ontbreekt. In gevallen waar
deze toets wel is uitgevoerd wijzen ze op de beperkingen ervan. Ook de onderbouwing
van conclusies van uitgevoerde toetsten laat vaak te wensen over. De hierop gebaseerde
claims van efficiencywinsten door pps zijn op zijn minst discutabel.

16.6.2

Aanbesteding
De aanbesteding van pps-projecten is regelmatig onderwerp van onderzoek door
rekenkamers. Deze verloopt volgens de rekenkamers vaak, maar niet altijd goed,
bijvoorbeeld als te weinig rekening is gehouden met marktomstandigheden of als er
sprake was van onvoldoende competitie. Een door rekenkamers vaak geconstateerde
tekortkoming is dat er onvoldoende interne en externe controle is geweest op het
proces. Deze controles lijken soms op gespannen voet te staan met de vertrouwelijkheid van bedrijfsgevoelige informatie rond projecten.

16.6.3

Financiering en kosten
Op een enkel rapport na zijn de conclusies over financiering en kosten zeer kritisch:
kosten en risico’s worden buiten de balans gehouden, kostenberekeningen zijn
onvolledig, alternatieven worden niet gelijkwaardig vergeleken, de overheid draagt
toch nog te vaak een groot deel van de risico’s en draait daardoor ook te vaak voor
teveel kosten op. De prikkel om off balance te financieren kan niet alleen leiden tot
vooringenomenheid in de meerwaardetoets, maar ook tot suboptimale vormgeving van
pps-contracten.

16.6.4

Contractmanagement
Rekenkamers constateerden verder dat er vaak gebreken zijn in zowel de opzet als
uitvoering van contractmanagement. Ze wijzen daarbij op het probleem van het
formuleren van goede prestatie-indicatoren. Soms blijken er onvoldoende monitorbepalingen in het contract. Het komt echter ook voor dat er sprake is van een goed
opgezet systeem, maar dat de monitoring en de interne controle in de praktijk niet
goed wordt uitgevoerd. Het ontbreken van voldoende deskundige ambtenaren is
daarbij een probleem. Ook wordt geconstateerd dat tussentijdse contractwijzigingen
de value for money onder druk zet.
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16.6.5

Informatievoorziening parlement
In het algemeen valt op dat rekenkamers de informatievoorziening aan het parlement
en de beïnvloedingsmogelijkheden van het parlement als onderwerp van onderzoek
nog vaak buiten beschouwing laten. Naast de informatievoorziening over specifieke
projecten en de voortgangsrapportages over het beleid kan het parlement over pps
geïnformeerd worden via het begrotings- en verantwoordingsproces. Op dit punt
komen verschillende rekenkamers tot zeer kritische conclusies: veel financiële
informatie blijft buiten het reguliere begrotings- en verantwoordingsproces.

16.6.6

Evaluaties
Goede dbfm(o)-evaluaties zijn schaars, zo blijkt uit de rekenkameronderzoeken. Dit
is deels te wijten aan methodologische problemen en deels aan een geringe bereidheid
tot kritische evaluatie van projecten. Dit is een gemiste kans voor een (lerende)
overheid. Tegelijkertijd constateren we dat de uiteindelijke value for money en meerwaarde van pps-projecten alleen op lange termijn - na de volledige looptijd van
contracten (vaak meer dan dertig jaar) - kan worden vastgesteld. Bijna geen enkel ppsproject is al zo ver.

16.6.7

Organisatie en randvoorwaarden
Diverse rekenkamers bepleiten beleid en een programmatische aanpak voor ppsprojecten. Dat ontbreekt nog wel eens. Onderdeel van dat beleid zou een heldere
definitie moeten zijn van het publieke belang in projecten en een goede afweging van
de meerwaarde van een uitvoering van pps vergeleken met de publieke variant. Dit
beleid zou moeten worden ondersteund door voorzieningen voor de bundeling en het
delen van kennis en ervaring in kenniscentra en de ontwikkeling van standaarden
(bijvoorbeeld voor contracten) en handleidingen. Waar wel pps-beleid bestaat, wordt
dat niet altijd voldoende nagevolgd.

16.6.8

Rol van rekenkamers
Ontoereikende bevoegdheden van rekenkamers
Uit de geanalyseerde rapporten blijkt dat er nog wel het een en ander te verbeteren is
op het vlak van de transparantie en verantwoording van pps-projecten. Ook
rekenkamers hebben hierin wat ons betreft een rol te spelen. Voorwaarde is dat zij
voldoende bevoegdheden hebben om die rol waar te maken. In de regel is de
bevoegdheid van rekenkamers op dit moment beperkt tot informatie die over een
project aanwezig is bij de publieke partner. Voor het toetsen van onder meer de
relevantie en kwaliteit van deze informatie en de systemen die dat moeten waarborgen
is het van belang dat er ook (review)onderzoek gedaan kan worden bij de private
partijen.
Handleidingen: kennisdelen door rekenkamers is belangrijk
De pps-onderzoeken van rekenkamers leiden soms tot handleidingen over aspecten
van pps voor overheden of derden. Daarin zijn de geleerde lessen toegankelijk
gemaakt. Vooral de Britse rekenkamer is hierin actief. Soms ook ontwikkelen
rekenkamers handleidingen voor andere rekenkamers. Zo heeft de Indiase rekenkamer
cag India een handleiding ontwikkeld voor (de verantwoording van) pps-projecten.
In het algemeen levert het delen van op onderzoek gebaseerde kennis over ppsprojecten steeds meer een bijdrage aan verbetering op dit terrein en dus aan de
effectiviteit van rekenkamers. Ook de internationale organisatie van rekenkamers
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(intosai) - die onder meer kennisdelen tot doel heeft - publiceerde handreikingen
voor verantwoording van pps.
Witte vlekken: cultuur en persoonlijke factoren
Verschillen in cultuur tussen publieke en private partijen en relationele en persoonlijke
factoren spelen een belangrijke rol in het succes of falen van pps-projecten. Dit zijn
factoren die in rekenkameronderzoek over het algemeen minder aandacht krijgen. Dat
onderzoek is vaak sterk gericht op technische en objectiveerbare zaken.

16.7

Publicaties Algemene Rekenkamer
Algemene Rekenkamer (1990). Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1989. Private
financiering en exploitatie van de Noordtunnel. Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990,
21 481, nr. 2, pp. 285-298. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (1993). Private Financiering Wijkertunnel. Tweede Kamer,
vergaderjaar 1992-1993, 23 205, nr. 1. Den Haag: Sdu.
Algemene Rekenkamer (2002). Nieuwe financiële instrumenten in publiek-private
samenwerking. Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 472, nrs. 1-2. Den Haag:
Algemene Rekenkamer.
Algemene Rekenkamer (2009). Zicht op veranderingen in financiële relaties tussen Rijk en
derden. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 887, nrs. 1-2. Den Haag: Sdu.
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D
 imensies publiek-privaat in de
literatuur
scp, wrr en Algemene Rekenkamer hebben de volgende dimensies publiek-privaat
onderscheiden:
1. scp (2002), De vierde sector. Den Haag: scp, p. 10-11
Het scp onderscheidt de volgende dimensies:
• Ten eerste kan een private en een publieke categorie worden onderscheiden op
basis van drie afzonderlijke kenmerken: rechtsvorm, zeggenschap en financiering
(private versus publieke sector).
• Een tweede indeling is het al dan niet dominant zijn van het winstoogmerk
(commerciële versus niet-commerciële sector). Deze is eveneens aan de rechtsvorm
gekoppeld.
• Een derde indeling betreft het allocatiemechanisme: marksector versus budgetsector. Deze indeling hangt samen met die naar zeggenschap en financiering.
Hiervan zijn volgens het SCP de op de rechtsvorm gebaseerde kenmerken het meest
eenduidig. Deze geven aanleiding tot een driedeling:
• publiekrechtelijke organisaties met een wettelijke basis;
• private non-profitorganisaties die tot stand zijn gekomen door particulier initiatief
(verenigingen en stichtingen);
• commerciële organisaties (nv, bv en firma).
Volgens het scp komen in de praktijk alle combinaties van de genoemde kenmerken
voor, al zijn ze wellicht niet alle even consistent. Met inachtneming van deze beperking
geeft het scp een schema van producenten met een institutionele classificatie daarvan:
rechtsvorm

commercieel*

privaat non-profit

publiekrechtelijk

allocatiemechanisme

markt

markt/budget

budget

zeggenschap en

privaat

privaat/publiek

publiek

financiering
*Commercieel = privaat for profit

2. wrr (1999), Over publieke en private verantwoordelijkheden. Voorstudie 105. Den Haag:
Sdu.
De wrr onderscheidt vijf dimensies waarin men tussen publiek en privaat kan
variëren bij het organiseren van overheidsactiviteiten. Bij elke dimensie is vervolgens
de mate van privatisering globaal vermeld:
• De eigendomsverhoudingen binnen de organisatie: in hoeverre is de organisatie in
publieke of particuliere handen?
Enkele gradaties (van publiek naar privaat) zijn hier: overheidsinstelling,
staatsbedrijf, overheid meerderheidsbelang, grootaandeelhouder, staatsdeelname,
geen overheidsbelang (particuliere onderneming).
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Het regime voor de bedrijfsvoering: in hoeverre is de interne bedrijfsvoering van de
organisatie onderworpen aan publieke of private (rechts-)regimes? Daarbij kan
men denken aan verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering:
1. j uridische structuur: is er gekozen voor een publieke of voor een private rechtspersoon zoals stichting, vereniging, nv, of bv?
2. boekhouding: geldt de Comptabiliteitswet of de Wet op de Jaarrekeningen?
3. arbeidsrelaties: geldt de Ambtenarenwet, het Algemeen
Rijksambtenarenreglement (arar) en de Algemene Wet Bestuursrecht (awb) of
wordt de arbeidsverhouding bepaald door boek 7 van het Burgerlijk Wetboek?
4. managementstijl: hanteert men een bestuurskundige managementstijl (met een
sterke nadruk op regelconformiteit en procedurele rechtmatigheid) of een meer
bedrijfskundige stijl (met bijvoorbeeld meer nadruk op outputsturing, klantgerichtheid en zelfbeheer).
De gezagsrelaties: in hoeverre heeft de overheid dan wel de minister directe zeggenschap over de activiteiten van een organisatie?
Deze vraag is in het bijzonder van belang voor de reikwijdte van de ministeriële
verantwoordelijkheid bij verzelfstandigingsoperaties. Ook hier is een overgang van
publiek naar privaat te construeren: volledig gezag, publieke verzelfstandiging,
private verzelfstandiging, uitbesteding. Naarmate men verder vordert, neemt de
mate van directe zeggenschap af en de mate van onderlinge wilsovereenstemming
toe. Anders uitgedrukt: naarmate men verder in de private richting gaat, maakt
bevel plaats voor onderhandeling.
De mededingingsstructuur: in hoeverre is er sprake van vrije mededinging bij het
aanbieden van diensten en producten?
Hierbij kan men denken aan de overgang van een (overheids)monopolie, via
oligopolie, naar volledig vrije mededinging (‘level playing field’) en alles wat daar
tussen zit.
De financieringsrelaties: in hoeverre is er sprake van publieke of private financiering
van de activiteiten?
Daarbij kan men denken aan een variatie die gaat van volledige bekostiging uit de
algemene middelen of uit overdrachtsuitgaven, profijtbeginsel, commerciële/
marktconforme tarieven en tot slot financiering van (een deel) van de overheidsactiviteiten via de inkomsten uit commerciële contracten.

3. Algemene Rekenkamer (2005c), Publiek Ondernemerschap.
In dit rapport worden zeven dimensies van publiek en privaat onderscheiden:
a. Rechtsvorm
b. Eigendom
c. Mate van autonomie
d. Taken en activiteiten
e. Financiering en bekostiging
f. Mate waarin sprake is van een marktomgeving
g. Waardenoriëntatie
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