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Voorwoord 

Op 1 mei 2001 heeft het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecen-
trum (WODC) van het ministerie van Justitie een startnotitie uitgebracht betref-
fende een evaluatie van de regelgeving afkomstig van zelfstandige bestuursor-
ganen. De startnotitie refereert aan het in de regeringsnota "Wetgevingskwaliteit 
en wetgevingsvisitatie" geuite voornemen van de regering te komen tot een ge-
richte beoordeling van de omvang en kwaliteit van regelgeving afkomstig van 
zelfstandige bestuursorganen. Een extern uit te voeren onderzoek naar de om-
yang en kwaliteit van regelgeving van zelfstandige bestuursorganen wordt voor-
gesteld. 

Het WODC heeft de Rijksuniversiteit Groningen, valcgroep bestuursrecht en be-
stuurskunde, verzocht dit onderzoek uit te voeren. Een, met dit onderzoek nauw 
verbonden, tweede onderzoeksopdracht, betreffende de kwaliteit van ministeri-
ele regelingen, is verleend aan de Katholieke Universiteit Brabant, centrum voor 
wetgevingsvraagstukken. Hoewel de uiteindelijke onderzoeksdoelstelling van 
beide onderzoeken — het evalueren van wetgevingskwaliteit — overeenkomstig 
is, is gedurende het onderzoek gebleken dat de onderzoeksvragen noopten tot 
twee te onderscheiden onderzoekstrajecten. Inzake het zbo-onderzoek diende 
voorafgaand aan de kwaliteitsanalyse een geactualiseerde zbo-inventarisatie sa-
mengesteld te worden, waardoor een wetgevingskwaliteitsanalyse pas in de 
tweede fase van het onderzoek uitgevoerd kon worden. Het, door de KUB uitge-
voerde, onderzoek naar de kwaliteit van ministeriele regelingen heeft zich voile-
dig kunnen richten op het thema wetgevingskwaliteit. Het voor u liggende rap-
port bevat de resultaten van het Groninger deel van het onderzoek. 

Het rapport zou zonder de medewerking van een aantal personen en organisaties 
niet in deze vorm tot stand hebben kunnen komen. 
De leden van de begeleidingscommissie voor dit onderzoek, bestaande uit: 
prof. mr . L.F.M. Verhey (Vz., Universiteit Maastricht), 
mw. rnr. D. Boulonois (WODC), 
mw. mr. W.M. de Jongste (WODC), 
mr. drs. Th.J. van Laar (Justitie) 
mr. J.G. van Niftrik (OCW), 
mr. W. Pedroli (BZK), 
mr. Ph. Spoel (VROM) en 
mr. E.G.H. Verviers (SZW) 
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worden bedankt voor hun inhoudelijke en hulpvaardige bijdrage aan dit onder-
zoek. 
Hiemaast is dank verschuldigd aan de zelfstandige bestuursorganen die bereid 
waren een vragenlijst te beantwoorden. In het bijzonder dank aan die zelfstandi-
ge bestuursorganen die ons van eigen regelgevingsdocumenten en aanverwante 
stukken hebben voorzien. Het voert voor het overige te ver eenieder en elke or-
ganisatie bij naam te noemen zonder er zeker van te kunnen zijn dat niemand 
wordt vergeten. Desalniettemin geldt onze waardering. 

Het projectteam zbo-onderzoek: 

Dick Kloosterman 
Heinrich Winter 
Frits Noordam 
Ko de Ridder 



Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 	Achtergrond en aanleiding 

Regelgeving l  is in een moderne westerse staat als Nederland een belangrijk be-
stuurlijk instrument gaan vormen. De toegenomen technische en sociale corn-
plexiteit van de samenleving heeft een steeds grotere reguleringsdruk op de 
overheid gelegd, ondanks de al sinds de jaren tachtig bestaande deregulerings-
voornemens. Tezamen met de regulerings-tendens heeft zich in de politiek en in 
de juridische en bestuurlijke wetenschappen een interesse ontwikkeld voor de 
kwaliteit van regelgeving. Deze interesse lijkt niet rnisplaatst. De vrees bestaat 
dat een overmaat aan regelgeving ten koste gaat van kwaliteit en dat in samen-
hang hiermee het functioneren van regels, bijvoorbeeld in termen van uitvoer-
baarheid of handhaafbaarheid, ondermijnd wordt. Bovendien is wetgevingskwa-
liteit niet alleen een zuiver juridisch-technische aangelegenheid. Het vermogen 
algemeen verbindende regels te stellen grijpt in in de persoonlijke levenssfeer 
van burgers. De burger kan vanwege een oerwoud aan onbegrijpelijke en on-
doorzichtige regelgeving regelmoe worden, waardoor de neiging tot naleving 
van regelgeving in het algemeen wordt aangetast. Het democratisch gelegiti-
meerde vertrouwen van de burger in de overheid kan vanwege het schijnbaar 
willekeurig toepassen of handhaven van regels beschadigd raken. Het over-
heidsgezag als zodanig zal verminderen. Oorspronkelijk werd wetgevingskwa-
liteit overwegend gerelateerd aan de kwantiteit van regelgeving. Kwaliteitspro-
blematiek zou, zo volgt uit de beleidstheorie achter de in 1983 gestarte deregule-
ringsoperatie, zich vooral concentreren rondom een overweldigende hoeveelheid 
regelgeving. 2  Volgens de hedendaagse inzichten is de kwaliteit van wetgeving 
meer dan het in de hand houden van een stortvloed aan regels. De historische 
ontwikkeling van het wetgevingskwaliteitsbeleid laat dit zien. 

Het in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkelde wetge- 
vingskwaliteitsbeleid legde nog vooral de nadruk op harmonisatie en deregule- 

1. Regelgeving' is in dit rapport synoniem gesteld aan `wetgeving'. Beide termen worden ter afwisse-
ling toegepast. 

2. Zie hierover: rapport van de commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen 
(Commissie-Geelhoed), TK, 1984-1985, 17 931, nr. 9; of: Winter, H.B., Evaluatie in het wetge-
vingsforum, proefschrift Groningen 1996, P.  27 e.v. 



12 	 IN ZELFSTANDIGHEID GEREGELD 

ring van het wetgevingsstelsel. Wetten dienden, vanuit de harmonisatiegedachte, 
meer systematisch consistent te zijn binnen het wetgevingscomplex. Scheltema 
constateert in 1979 in een pre-advies over de totstandkoming van wetgeving een 
gebrek aan eenheid binnen het wetgevingscomplex, waardoor tegenstrijdigheid, 
onduidelijkheid en ontoegankelijkheid ontstaat! Met deze constateringen bena-
drukt Scheltema het belang van afstemming tussen de wetsfamilies. Deregule-
ring en vereenvoudiging van het wetgevingsstelsel zou de ontstane en nog drei-
gende kwaliteitsproblematiek, veroorzaakt door een te grote overdaad en corn-
plexiteit aan overheidsregels en de daarmee gepaard gaande regellast voor de 
burger, het hoofd moeten bieden. Het wetgevingskwaliteitsbeleid heeft zich in 
het begin van de jaren negentig, met het verschijnen van de regeringsnota "Zicht 
op Wetgeving"4, verbreed tot een algemeen kwaliteitskader, gericht op zowel 
het wetgevingsstelsel als op de specifieke regelgeving. De nota wijst op de veel-
al te hoge ambitieniveaus bij de aanwending van het instrument wetgeving. 
Wetgeving wordt door de wetgever en de samenleving te vaak gezien als het 
overheidsinstrument bij uitstek om ongewenste situaties te veranderen. Hierbij 
zou onvoldoende aandacht worden besteed aan de werking en uitvoerbaarheid 
van de regels. Het resultaat kan zijn symboolwetgeving, of zoals de nota het om-
schrijft: wegwerprecht. De nota pleit voor een betere interactie tussen de wetge-
ver en het veld. De overheid zou ten tijde van het verschijnen van de nota nog te 
vaak onvoldoende zicht hebben op de maatschappelijke processen om zorgvul-
dig een instrumentele afweging te kunnen malcen. In de nota zijn de geconsta-
teerde rechtsstatelijke en bestuurlijke tekortkomingen van de wetgeving vertaald 
naar een zestal kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen hebben — grosso modo — 
betrekking op de rechtmatigheid, de noodzaak, de toegankelijkheid en de uit-
voerbaarheid van een regeling. In de nota wordt zeker geen afstand genomen 
van het eerder ingezette dereguleringsbeleid. Het accent wordt alleen verscho-
ven van top-down naar bottom-up. Dit betekent een groter vertrouwen in zelfre-
gulerende maatschappelijke processen in plaats van een enkelvoudige afweging 
over reguleringsnoodzaalc op het niveau van de wetgever. Het dereguleringsbe-
leid is een onderdeel geworden van het wetgevingskwaliteitsbeleid. Bij aanvang 
van het kabinet Kok-I in 1994 is de Commissie marktwerking, deregulering en 
wetgevingskwaliteitsbeleid (MDW) ingesteld. Het MDW-beleid voegde expli-
ciet een economisch accent toe aan het wetgevingskwaliteitsbeleid. Economi-
sche regeldruk en economische invloed van regelgeving werden als kwaliteits-
criteria op de agenda geplaatst. 

Onder het tweede kabinet PvdA/VVD/D66 heeft het wetgevingskwaliteitsbeleid 
hernieuwde aandacht verkregen. De regeringsnota "Wetgevingskwaliteitsbeleid 
en wetgevingsvisitatie" 5  is een weergave van deze hernieuwde aandacht. Mede 

3. Handelingen NJV 1979, deel I, tweede stuk. 
4. TK 1990-1991, 22 008, nr. 1-2. 
5. TK 2000-2001, 27475, nr. 2. 
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naar aanleiding van de motie-NicolaY6  met betreldcing tot versterking van de po-
sitie van de Minister van Justitie inzake kwaliteitsbeleid, heeft het kabinet het 
wenselijk geacht opnieuw een kabinetsstandpunt in te nemen. Het toegenomen 
belang van intemationale regelgeving, en dan vooral binnen de Europese dimen-
sie, heeft er onder meer voor gezorgd dat de deregulering en de verbetering van 
toegankelijkheid en doorzichtigheid onder druk staan. Alle dereguleringsvoor-
nemens ten spijt, de regulering lijkt nog steeds de overhand te hebben. Enkele 
incidenten hebben helaas aangetoond dat wetgeving een dode letter is en blijft 
als, op grond van wellce reden dan ook, geen uitwerking wordt gegeven of kan 
worden gegeven aan regelgeving. Het kabinet overweegt de maatschappelijke 
veranderingen en de sinds het verschijnen van de nota Zicht op Wetgeving ont-
stane lcritiek en acht een herijking van het wetgevingskwaliteitsbeleid wenselijk. 
De herijking van het beleid is niet gericht op het formuleren van nieuwe doel-
stellingen of nieuwe criteria. Het kabinet zoekt naar mogelijke verbetering en 
actualisering van de instrumenten die behulpzaam zijn bij het opstellen van 
kwalitatief hoogwaardige wetgeving. 7  De criteria uit de nota Zicht op Wetge-
ving worden hierbij aangehouden. 

Het kabinet wenst het wetgevingskwaliteitsbeleid te richten op alle overheidsni-
veaus waarop regelgeving wordt ontworpen, van decentrale verordening tot en 
met EG-wetgeving 8. Een type regelgever op het niveau van de centrale overheid 
zal in dit rapport centraal staan: het Zelfstandig Bestuursorgaan (zbo). De nota 
Wetgevingskwaliteit en wetgevingsvisitatie vermeldt dat onvoldoende zicht be-
staat op de regelgeving van zbo's om daarover uitspraken te kunnen doen. Met 
name over de omvang en de kwaliteit van regelgeving afkomstig van zelfstandi-
ge bestuursorganen is slechts weinig bekend, aldus de nota. 9  In de nota kondigt 
het kabinet aan dat hiertoe een extern onderzoek uitgevoerd zal gaan worden. 
Het onderhavige rapport is het resultaat van dit voomemen van het kabinet. 

1.2 	Doelstelling en probleemstelling 

De uiteindelijke doelstelling van het onderzoek is het leveren van een bijdrage 
aan het kennisbestand omtrent zelfstandige bestuursorganen, en dan met name 
de kennis en inzichten omtrent het gebruik van regelgevende bevoegdheid door 
zelfstandige bestuursorganen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zou 
overwogen kunnen worden of verbetering of verandering van het huidige wet-
gevingskwaliteitsbeleid ten aanzien van zelfstandige bestuursorganen noodza- 

6. TK 1999-2000, 26 800 VI, nr. 24. 
7. TK 2000-2001, 27 475, nr. 2, P.  6. 
8. TK 2000-2001, 27 475, nr. 2, p. 20. 
9. De volzin `regelgeving (afkomstig) van zbo's' wordt in dit rapport ter afwisseling ingekort tot `zbo-

regelgeving'. 
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kelijk en gewenst is. Deze doelstelling volgt ook uit de kabinetsnota die ten 
grondslag ligt aan dit onderzoek. 1°  

In het licht van deze doelstelling luidt de centrale probleemstelling van dit on-
derzoek: 

Wat is de omvang van de regelgevende bevoegdheden en wat is de kwaliteit 
van de regelgeving van zelfstandige bestuursorganen? Welke aanbevelingen 
kunnen worden gedaan ter verbetering van de kwaliteit? 

De centrale probleemstelling bevat twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft 
de kwantitatieve omvang en typering van regelgevende bevoegdheden. Het 
tweede onderdeel betreft een kwalitatieve analyse van door zbo's opgestelde re-
gelgeving. 

In samenhang met het twe,eledige karakter van de centrale probleemstelling zijn 
zes deelvragen opgesteld. 

Deelvraag I.: welke zelfstandige bestuursorganen — niet zijnde PBO's — zijn 
er in Nederland en welke wettelijke grondslag hebben deze? 

Het spreekt in zekere zin voor zich dat kwantitatieve uitspraken berusten op 
kwantitatieve gegevens. Een actuele kwantitatieve zbo-inventarisatie is beschik-
baar bij aanvang van dit onderzoek. I I  Echter, deze zbo-inventarisatie berust op 
een enge definitie van het zbo-begrip, namelijk de definitie uit het voorstel voor 
de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. I2  In hoofdstuk twee wordt betoogd 
waarom binnen dit onderzoek niet geheel aangesloten wordt bij deze definitie 
van het zbo-begrip, zoals in het voorstel van de Kaderwet wordt toegepast. Hier 
volstaat te vermelden dat de onderzoeksopdracht een ruimere definitie van het 
zbo-begrip vereist. De bijlage bij de Kaderwetnota volstaat niet voor de ge-
wenste resultaten van dit onderzoek. Verschillende andere inventarisatiebronnen 
blijken enigszins gedateerd of onderling inconsistent. Derhalve is de samenstel-
ling van een vemieuwde geactualiseerde inventarisatie onvermfidelijk gebleken. 

10. Nota 'wetgevingskwaliteit en wetgevingsvisitatie', TK 2000-2001, 27 475, nr. 2, p. 24; GesteId 
wordt dat onvoldoende zicht bestaat op de omvang en kwaliteit van zbo-regelgeving om tot uitspra-
ken en instrumentele kwaliteitsaanbevelingen te kunnen komen. 

11. Namelijk: bijlage bij nota naar aanleiding van Verslag van de Tweede Kamer; TK 2000-2001, 27 
426, nr. 5; deze nota wordt in het vervolg van het rapport aangehaald als 'Kaderwetnotat. 

12. TK 2000-2001, 27426, nr. 1-2. 
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Deelvraag 2.: welke zbo's hebben regelgevende bevoegdheid en waarop 
heeft die bevoegdheid betrekking? 

Met behulp van het uit deelvraag den verkregen overzicht kan onderzocht wor-
den welke zbo's uit de gevonden totaalpopulatie over regelgevende bevoegdheid 
beschikken. Beantwoord wordt hierbij het kwantitatieve onderdeel van de 
hoofdvraag: `wat is de omvang van de regelgevende bevoegdheden?'. 

De Aanwijzingen voor de Regelgeving vereisen terughoudendheid met het toe-
kennen van regelgevende bevoegdheid aan zbo's. Aanwijzing 124f bepaalt dat 
het toekennen van regelgevende bevoegdheid aan zbo's in beginsel uitsluitend 
betrelcicing mag hebben op organisatorische of technische onderwerpen. In uit-
zonderingsgevallen mag ten aanzien van andere onderwerpen regelgevende be-
voegdheid worden toegekend. De toelichting bij aanwijzing 124f stelt ter onder-
bouwing van het inperkende karakter van de aanwijzing dat algemeen verbin-
dende voorschriften in beginsel niet vastgesteld worden door anderen dan de re-
gering (Staten-Generaal), provincies en gemeenten. Vanuit dit standpunt wordt 
het in beperkte mate toekennen van regelgevende bevoegdheid aan zelfstandige 
bestuursorganen (nog) aanvaardbaar geacht. Aanwijzing 124f maakt onderdeel 
uit van het toetsingskader, zoals binnen dit onderzoek is gebruikt. In hoofdstuk 
vier wordt beargumenteerd waarom is gekozen voor de Aanwijzingen voor de 
Regelgeving als specifiek toetsingskader. Hier volstaat te vermelden dat aanwij-
zing 124f als toetssteen wordt toegepast om te kunnen beoordelen op welke type 
onderwerp de regelgevende bevoegdheid betrekking heeft. Voor regelgevende 
bevoegdheden inhoudende de vaststelling van tarieven geldt een eigen regime: 
aanwijzing 1241. In dit onderzoek wordt de bevoegdheid tot het mogen stellen 
van tarieven marginaal onderzocht. Volstaan wordt met het aanduiden van deze 
bevoegdheid. Binnen dit onderzoek wordt niet getoetst aan de specifieke ver-
eisten van aanwijzing 1241. 

Deelvraag drie is een logisch vervolg hierop: 

Deelvraag 3.: wordt met het toekennen van regelgevende bevoegdheid in 
overeenstemming met aanwijzing 124! gehandeld? 

Aanwijzing 124f verdeelt de onderwerpen van regelgevende bevoegdheid naar 
technisch, organisatorisch of bijzonder geval. Als sprake is van de toekenning 
van regelgevende bevoegdheid aan een zbo in een bijzonder geval, dan behoort 
te zijn voorzien in een ministeriele goedkeuringsbevoegdheid voor de betreffen-
de zbo-regelgeving (zie aanwijzing 124f, lidl onder b). Naar aanleiding van de 
derde deelvraag wordt getoetst of de gevonden regelgevende bevoegdheden con-
form aanwijzing 124f aan de zbo's zijn toegekend. Voordat een toetsing kan 
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worden uitgevoerd zullen de begrippen uit aanwijzing 124f operationalisatie 
vereisen. 

In de deelvragen vier tot en met zes worden de kwantitatieve onderzoeksvragen 
vervangen door vragen behorende bij het kwalitatieve onderdeel van het onder-
zoek. Op basis van een case-studie worden de antwoorden op deze deelvragen 
vastgesteld. Deelvraag vier luidt: 

Deelvraag 4.: valet de onderscheiden regelgeving binnen de wettelijke 
grondslag of wordt de regelgevende bevoegdheid opgerekt? 

De wijze waarop van de regelgevende bevoegdheid gebruik is gemaakt geeft 
weer of de grenzen van de toegekende bevoegdheid in acht worden genomen. 
Een zelfstandig bestuursorgaan kan bij of krachtens de wet met wetgevende be-
voegdheden worden bekleed. Het legaliteitsbeginsel staat aan een onbegrensd 
gebruik van deze bevoegdheid in de weg. Volgens dit beginsel dient overheids-
optreden — en zeker wetgevend overheidsoptreden — een grondslag te vinden in 
de wet, voor zover het optreden gebiedend of verbiedend is bedoeld, noodrecht 
voorbehouden. Een wetgevend orgaan mag op grond van dit beginsel niet buiten 
een wettelijke grondslag om andere rechtssubjecten bindend in hun vrijheden 
beperken. Het `oprekken' van een regelgevende bevoegdheid staat dan ook op 
gespannen voet met het legaliteitsbeginsel. Het legaliteitsbeginsel geldt ook voor 
begunstigend overheidsoptreden, hoewel binnen de rechtsgeleerdheid enige dis-
cussie bestaat over de werkingssfeer van dit beginsel voor teistungsverwal-
tung' (presterend bestuur). Vooral wanneer spralce is van financiele aanspraken 
van burgers op de overheid lijkt, vanwege het ingrijpende karakter van de finan-
ciele afhankelijkheid van de burger, de werking van het legaliteitsbeginsel al-
gemeen aanvaard. I3  Of een regeling binnen de wettelijke grondslag valt, kan 
worden vastgesteld door de tekst van de wettelijke grondslag tekstueel te inter-
preteren en te vergelijken met hetgeen daadwerkelijk geregeld wordt in een zbo-
regeling. Hierbij wordt de volgende analysesystematiek toegepast: 

I. Is er een wettelijke grondslag? 
2. Hoe is de wettelijke grondslag omschreven? 
3. Gaut de regeling van de zbo buiten deze grondslag? 

In deelvraag vijf komt de kwaliteitsanalyse met betrelcking tot de kwaliteitsele-
menten van de zbo-regelingen zelf aan de orde. 

Deelvraag 5.: voldoet de regelgeving aan de eisen van rechtszekerheid, 
rechtsgelijkheid, doorzichtigheid, consistentie en uitvoerbaarheid? 

13. Zie hierover o.a.: Nicolai, P., Bestuursrecht, zesde druk Amsterdam 1996, p.9 e.v. of, AR 30 juni 
1992, AB 1993, 447, of, AR 4 november 1993, AB 1994, 182, of, art. 4:23 Awb. 
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In hoofdstuk vier zal de operationalisatie van deze deelvraag worden besproken. 
Voor de kwaliteitsanalyse is een analysekader opgesteld aan de hand waarvan de 
kwaliteit van zbo-regelingen wordt gewaardeerd. Het in hoofdstuk vier gepre-
senteerde analysekader geeft aan hoe, met gebruilcmaking van de Aanwijzingen 
voor de Regelgeving, tot een invulling van de kwaliteitseisen uit deelvraag vijf 
is gekomen en wellce analytische randvoorwaarden hierbij gehanteerd zijn. 

Het onderzoek eindigt met het opstellen van een conclusie en het construeren 
van een aantal aanbevelingen. 

Deelvraag 6: zijn er aanbevelingen te formuleren over de wtjze waarop ge-
richt wetgevingskwaliteitsbeleid ten aanzien van de regelgeving van zbo's 
kan worden ontwikkeld of verbeterd? 

1.3 	Onderzoeksopzet en onderzoeksmethoden 

Om antwoord te kunnen geven op de gestelde deelvragen is het onderzoek op-
gedeeld in twee fasen. De eerste onderzoeksfase is benut voor de samenstelling 
van een actuele zbo-inventarisatie. Binnen de tweede fase is de kwaliteit van 
vijftien zbo-regelingen nader onder de loep genomen. Stapsgewijs worden in 
deze paragraaf voor beide fasen van dit onderzoek de onderzoeksopzet, de on-
derzoeksmethoden en de onderzoeksvraagstukken besproken. 

Fase I 
Doelstelling van de eerste fase is het samenstellen van een geactualiseerde zbo-
inventarisatie. De bijlage bij de Kaderwetnota zelfstandige bestuursorganen (TK 
2000-2001, 27 426, nr. 5) is hierbij als uitgangspunt gebruikt. De lijst uit de nota 
is vergeleken met inventarisaties uit andere schriftelijke en digitale bronnen: 
Staatsalmanak, Rekenkamerverslag (TK 1994-1995, 24 130), <overheid.nl >. 
Deze desk- en internetresearchmethode heeft een eerste samengestelde lijst tot 
resultaat gehad. De initiele lijst is vervolgens verfijnd door de actualiteit van de 
gevonden organisaties te onderzoeken. Hiertoe is onder meer een vragenlijst op-
gesteld, wellce is toegezonden aan de gevonden organisaties. Binnen de vragen-
lijst heeft men aan kunnen geven of de organisatie, naar eigen inzichten, te 
kwalificeren is als zbo en of de organisatiestructuur en/of naam wijzigingen 
heeft ondergaan. Eveneens is in deze fase van het onderzoek een begripsmatige 
verkenning uitgevoerd aan de hand waarvan door ons is bepaald of een gevon-
den organisatie te benoemen is als zbo. In hoofdstuk twee van dit rapport zal de 
theorievorming omtrent het zbo-begrip aan bod komen. Bij de ministeries zijn 
contactpersonen aangeschreven ter verkrijging van feedback op onze lijst per 
ministerie. Voorts heeft met enkele leden van de begeleidingscommissie een ge-
richte bespreking van de inventarisatie plaatsgevonden. De geactualiseerde zbo- 
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inventarisatie is samengesteld op basis van de op 1 september 2001 geldende 
situatie. 

De tweede deelvraag van het onderzoek, de vraag naar de omvang van de regel-
gevende bevoegdheid ander de zbo-populatie, is onderzocht met gebruikmaking 
van de databestanden van de `Algemene Databank Wet- en Regelgeving' 
(ADW). In deze databank is per zbo onderzocht of het orgaan over regelgevende 
bevoegdheid beschikt. De regelgevende bevoegdheden zijn geconstateerd na in-
voering van 'meta-zoektermen' in het databestand. Een micro-search, dit wil 
zeggen het fysiek nauwkeurig doornemen van alle regelingen gericht op een en-
kel zbo, is vanwege het tijdrovende karalcter beperkt en steekproefsgewijs uitge-
voerd. De vragenlijst heeft als aanvulling en controlemiddel dienst gedaan. Res-
pondenten hebben aan kunnen geven of het zbo over regelgevende bevoegdhe-
den beschikt, op grond van welke wet deze bevoegdheden zijn toegekend en 
welke eigen regelgeving is vastgesteld op grond van de bevoegdheid. Tevens is 
de digitale uitgave van de Staatscourant aangewend ter controle. Het aan de 
tweede de,elvraag ten grondslag liggende begrip `regelgevende bevoegdheid', 
aan de hand waarvan de eigenlijke reikwijdte van deze onderzoeksvraag en de 
bruikbare zoektermen zijn bepaald, zal in hoofdstuk drie besproken warden. 

Ter uitwerking van de derde deelvraag zijn de vastgestelde regelgevende be-
voegdheden gekwalificeerd in termen van `technisch, organisatorisch of bijzon-
der geval'. De voorafgaand noodzakelijke operationalisatie van de begrippen 
`technisch, organisatorisch, of bijzonder geval' wordt beschreven in hoofdstuk 
drie. De kwalificatie van de regelgevende bevoegdheden is getoetst aan aanwij-
zing 124f. 

Fase II 
De kwantitatieve inventarisatie is binnen de tweede fase van het onderzoek aan-
gesproken voor een kwalitatieve vervolgfase. Uit de totale geactualiseerde zbo-
inventarisatie is een overzicht van over regelgevende bevoegdheid beschikkende 
zbo's samengesteld. Vervolgens zijn vijftien regelgevende bevoegdheden van 
vijftien zbo's geselecteerd. Geselecteerd is op een evenredige onderverdeling 
naar departement en onderwerp van de regelgevende bevoegdheid. Overeen-
komstig deze met de begeleidingscommissie overe,engekomen selectie zijn vijf-
tien regelingen van de vijftien geselecteerde zbo's ter hand genomen. 

De vijftien regelingen zijn ten eerste beoordeeld op de formele rechtmatigheid. 
Onderzocht is of de wettelijke bevoegdheidsgrandslag niet overschreden wordt. 
De tekst van de wettelijke grondslag wordt vergeleken met hetgeen in de zbo-
regeling geregeld wordt. De tekst van de wettelijke grondslag wordt hierbij tek-
stueel geinterpreteerd en vergeleken met het type materie waarover in de rege-
lingen bepalingen zijn opgenomen. De mate waarin de regeling inhoudelijk aan-
sluit bij datgene wat tekstueel in de wettelijke grondslag gepoogd wordt te re- 
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gelen is daarbij het aangrijpingspunt. (zie ook par. 1.2, deelvraag 4.) In die ge-
vallen waarin sprake is van toekenning van tijzondere d4  regelgevende be-
voegdheid is bovendien onderzocht of de bevoegdheid conform aanwijzing 
124f, lid 1, sub b is toegekend. Hierbij is beoordeeld of de wettelijke grondslag 
voor de tijzondere' regelgevende bevoegdheid voorziet in een regime van mi-
nisteriele goedkeuring. 

Ten tweede is de kwaliteit van de regelingen zelf aan een oordeel onderworpen. 
Op basis van de Aanwijzingen voor de Regelgeving is een kader van kwaliteits-
criteria geformuleerd. In hoofdstuk vier wordt dit analysekader nader uitge-
werkt. De tekst van de geselecteerde regelingen is getoetst aan de relevante Aan-
wijzingen. De vijftien deelanalyses van de vijftien onderzochte zbo-regelingen 
zijn ter becommentariering toegezonden aan de betreffende zelfstandige be-
stuursorganen. 

De kwaliteitsanalyse van de vijftien zbo-regelingen is een eerste verkenning van 
de kwaliteit van zbo-regelgeving. De kwaliteitsanalyse levert een beeld op van 
de mate waarin aan een aantal wetgevingskwaliteitsaspecten wordt voldaan. Een 
volledig integraal en representatief eindoordeel over de kwaliteit van zbo-
regelgeving is slechts mogelijk na een intensieve en omvangrijke evaluatieme-
thode. Met name voor de beoordeling van de materiele kwaliteit van zbo-
regelgeving (bijvoorbeeld: uitvoerbaarheid, rechtzekerheid en rechtsgelijkheid) 
is een intensieve empirische beoordeling wenselijk. Dit onderzoek heeft zich 
moeten beperken tot desk- en dossierresearch. De kwaliteitsconclusies die ge-
trokken worden in dit rapport dienen in het geschetste perspectief gelezen te 
worden. 

In de volgende hoofdstukken, de hoofdstukken twee en drie, worden de begrip-
pen die ten grondslag liggen aan het onderzoek en aan verschillende onder-
zoekskeuzes nader uitgelegd. Hoofdstuk twee geeft een omschrijving van het 
begrip zelfstandig bestuursorgaan. Op basis van de voor dit onderzoek gecon-
strueerde zbo-definitie is een geactualiseerde zbo-inventarisatie opgesteld. In 
hoofdstuk drie worden de andere theoretische begrippen van dit onderzoek cen-
traal gesteld. Begonnen wordt in dit hoofdstuk met een operationalisatie van het 
begrip regelgevende bevoegdheid. Het ligt voor de hand, voordat regelgevende 
bevoegdheden geInventariseerd kunnen worden, te omschrijven wat voor dit on-
derzoek onder een regelgevende bevoegdheid begrepen kan worden. Een opera-
tionalisatie van aanwijzing 124f behoort eveneens tot hoofdstuk drie. Het analy-
sekader waarmee de kwaliteit van vijftien zbo-regelingen is beoordeeld is on- 

14. Met de aanduiding `bijzondere' regelgevende bevoegdheid wordt geduid op de tekst van aanwijzing 
124f, lid 1, sub b: ...regelgeving wordt uitsluitend toegekend in bijzondere gevallen, mits 
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dergebracht in hoofdstuk vier van het rapport. De eigenlijke resultaten van dit 
onderzoek komen in de hoofdstukken vijf, zes en zeven aan de orde. De geactu-
aliseerde zbo-inventarisatie is bij dit rapport als bijlage opgenomen. Hoofdstuk 
vijf geeft als integraal onderdeel van het rapport een toelichting bij de samen-
stelling van de zbo-inventarisatie. De resultaten van de enquete zijn in hetzelfde 
hoofdstuk opgenomen. In hoofdstuk zes wordt de case-selectie voor de vijftien 
zbo-regelingen toegelicht. De bevindingen uit de analyse van vijftien zbo-
regelingen worden vervolgens in het kort besproken in hoofdstuk zes. De vijf-
tien deelanalyses zijn, evenals de zbo-inventarisatie, opgenomen in de bijlage. 
Tot slot wordt in hoofdstuk zeven een aantal eindconclusies getrokken. In dat 
hoofdstuk is ook een aantal aanbevelingen opgenomen. 



Deel I 

Begripsverkenning 



2.1 	Inleiding 

Hoofdstuk 2 

Zelfstandig Bestuursorgaan 

Het begrip `zelfstandig bestuursorgaan' is het kernbegrip van onderhavig onder-
zoek. In dit hoofdstuk zal worden aangegeven welk zbo-begrip binnen dit onder-
zoek is gehanteerd. Omtrent het begrip bestaan een relatief groot aantal ver-
schillende definities, die echter inhoudelijk vaak sterk op elkaar lijken. De defi-
nities onderscheiden zich door nuance-verschillen. De nuanceverschillen in de 
definities van het zbo-begrip zijn mogelijk te verklaren als het resultaat van 
pragmatische en dogmatische verschillen van inzicht tussen de auteurs. Dit 
hoofdstuk is niet bedoeld om deze discussie te doorgronden of te herhalen. In dit 
hoofdstuk is een verkenning gemaakt van het zbo-begrip. Het zbo-begrip dat ge-
construeerd wordt staat ten dienste van de uitvoering van dit onderzoek. 

Ter inleiding en ter °fief -Italie eerst enkele voorbeelden van definities van het 
zbo-begrip. De keuze voor deze voorbeelden is gestoeld op het gezaghebbende 
karakter van de definities. Daarbij zijn — ter illustratie — twee wetenschappelijke 
definities afgezet tegen twee wettelijke definities. De voorbeelden zijn een greep 
uit de verzameling zbo-definities. Voor het overige is de volgorde of de samen-
stelling niet gebaseerd op een hogere gedachte. 

Een zelfstandig bestuursorgaan is: 
De Kaderwet (art. 1) 15 : "een bestuursorgaan van de centrale overheid dat bij 
de wet, lcrachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur of lcrachtens de 
wet bij ministeridle regeling met openbaar gezag is bekleed, en dat niet  hië- 
rarchisch ondergeschikt is aan een minister." 

Aanwijzingen voor de Regelgeving (124a) /6: "bestuursorgaan op het niveau 
van de centrale overheid, dat niet hidrarchisch ondergeschikt is aan een mi-
nister en niet is een adviescollege, als bedoeld in de Kaderwet adviescolle-
ges, waarvan de adviestaak de hoofdtaak is. 

15. TK 2000-2001, 27 426, nr. 1-2. 
16. Aanwijzingen voor de Regelgeving, Sdu uitgevers, Den Haag 1998. 
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Proefschrift `Algemene wetgeving voor zelfstandige bestuurslichamen' 17 : 
"onderdelen van de centrale overheid die krachtens publiekrecht zijn inge-
steld, die zijn belast met de behartiging van bestuurstaken die niet onderge-
schikt zijn aan een minister." 

Onderzoek `Zelfstandige bestuursorganen in soorten' 18 : "een functioneel 
gedecentraliseerd publielcrechtelijk orgaan van de centrale overheid, dat met 
een bestuurstaak is belast, zonder dat er een hierarchische ondergeschiktheid 
aan de minister aanwezig is." 

Voordat wordt ingegaan op de constructie van een voor dit onderzoek geldende 
einddefinitie, wordt het zbo-begrip aan een nadere beschouwing onderworpen. 
Er is voor gekozen bij de nadere beschouwing van het zbo-begrip de definitie uit 
de Kaderwet als beginpunt te nemen. De reden hiervoor is tweeledig. De defini-
tie uit de Kaderwet mag, meer nog dan de zbo-definitie uit de Aanwijzingen, ju-
ridisch gezaghebbend geacht worden en is, in tegenstelling tot de wetenschap-
pelijke definities, rechtens bepalend voor de toepassing van het juridisch kader 
voor zbo's, zoals neergelegd in het wetsvoorstel. De Kaderwetdefinitie is voor 
de volgende fases van het wetgevingskwaliteitsbeleid een relevante en zeer be-
langrijke definitie. 

Op grond van de onderzoeksdoelstelling kan de definitie uit de Kaderwet niet 
integraal van toepassing verklaard worden. De onderzoeksdoelstelling, zoals on-
der meer is neergelegd in deelvraag eon van dit rapport, legt een algemene on-
derzoeksingang vast. In de onderzoeksopdracht wordt de vraag gesteld welke 
zelfstandige bestuursorganen — niet PBO — er zijn in Nederland. Hierbij zijn 
geen definitievoorwaarden opgesteld. De resultaten van dit onderzoek zouden, 
vanuit het oogpunt van deze onderzoeksopdracht, onder toepassing van de Ka-
derwet-definitie, teveel ingeperkt worden. Zo wordt bij voorbaat, vanwege het in 
de ICaderwet-definitie opgenomen vereiste van een wettelijke grondslag, een ge-
deelte uit de populatie van zbo's door de Kaderwet uitgezonderd van het zbo-
begrip, namelijk de door de rechter erkende zbo's. In de volgende paragrafen 
wordt uitgelegd welke elementen uit de Kaderwetdefinitie wel van toepassing 
verklaard kunnen worden en welke elementen niet overgenomen kunnen worden 
binnen de einddefinitie van dit onderzoek. De zbo-inventarisatie uit de Kader-
wetnota die als vertrekpunt geldt voor dit onderzoek is gekoppeld aan de defini-
tie uit de Kaderwet. Het gevolg is dat, nu de Kaderwetdefinitie niet integraal kan 
worden overgenomen, de zbo-inventarisatie uit de Kaderwetnota niet meer kan 
zijn dan een vertrekpunt. De zbo-inventarisatie van dit onderzoek is gebaseerd 
op een voor dit onderzoek opgestelde definitie. 

17. Boxum, J.L., Algemene wetgeving voor zelfstandige bestuurslichamen, proefschrift, Groningen 
1997. 

18. Boxum, 	3. de Ridder, M. Scheltema, Zelfstandige bestuursorganen in soorten, Kluwer, De- 
venter 1989. 



Ter markering, nogmaals de definitie uit artikel 1 van het wetsvoorstel voor de 
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen: 

"een bestuursorgaan van de centrale overheid dat bij de wet, krachtens de 
wet bij algemene maatregel van bestuur of krachtens de wet bij ministeriele 
regeling met openbaar gezag is bekleed, en dat niet hierarchisch onderge-
schikt is aan een minister." 

Deze definitie van het begrip zelfstandig bestuursorgaan bevat vier elementen: 
bestuursorgaan (2.2), van de centrale overheid (2.3), bij of lcrachtens de wet is 
bekleed met openbaar gezag (2.4), en niet hierarchisch ondergeschikt aan een 
minister (2.5). 

2.2 	Bestuursorgaan 
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Het eerste element wordt gevormd door het begrip bestuursorgaan. De term zelf-
standig bestuursorgaan is ouder dan het begrip `bestuursorgaan' uit de Algeme-
ne wet bestuursrecht. Met de term `zelfstandig bestuursorgaan' heeft men oor-
spronkelijk een organisatorisch geheel aangeduid. De benaming is ontstaan ten-
einde een categorie nog onbenoemde organisaties uit het publiekrecht een aan-
duiding te geven. De term bestuursorgaan uit de Algemene wet bestuursrecht is 
van recenter datum. Het probleem was dat de term zelfstandig bestuursorgaan 
nooit in dezelfde lijn was bedoeld. In het verleden heeft onder meer Boxum I9  de 
term `zelfstandig bestuurslichaam' gebezigd, ter vervanging van de onzuivere 
term `zelfstandig bestuursorgaan'. De term zelfstandig bestuurslichaam diende 
spraakverwarring te vermijden. Met de komst van de Algemene wet bestuurs-
recht heeft, naar onze inzichten, de wetgever zelfstandige bestuursorganen even-
eens onder de strelcking van artikel 1:1 Awb willen plaatsen. De Memorie van 
Toelichting geeft bij art. 1:1 Awb voorbeelden van bestuursorganen die tevens 
algemeen als zelfstandig bestuursorgaan bekend zijn. 

De Kaderwet ziet op een kleinere verzameling zelfstandige bestuursorganen dan 
de Awb door de voorwaarde te stellen dat het orgaan openbaar gezag moet be-
zitten, terwijl `openbaar gezag' als criterium in de Awb alleen relevant is voor 
de aanwijzing van b-organen (art 1:1 onder b Awb). Overeenkomstig de doel-
stelling van dit onderzoek, een zo volledig mogelijke inventarisatie, is een rui-
me, niet in strijd met het rechtsstelsel zijnde, definitie van het zbo-begrip ge-
wenst. In dit onderzoek is daarom aangesloten bij de systematiek van artikel 1:1 
Awb. 

19. Boxum J.L., Algemene wetgeving voor zelfstandige bestuurslichamen, proefschrift, Groningen 
1997. 
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Artikel 1:1 van de Awb omschrijft bestuursorganen als organen van een 
krachtens het publiekrecht ingestelde rechtspersoon (a-organen) of andere 
personen en colleges, met enig openbaar gezag bekleed (b-organen). 

Operationalisatie: Is er sprake van een bestuursorgaan in de zin van de Alge-
mene wet bestuursrecht? 
Voor dit onderzoek is van belang geweest vast te stellen of de rechtspersoon, 
waar een gevonden orgaan deel van uitmaalct, is ingesteld krachtens het publiek-
recht of op grond van het privaatrecht. Organen van de staat en van rechtsperso-
nen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld worden, conform de Awb be-
stuursorgaan geacht. De uitoefening van publieke taken wordt verondersteld. 
Niet van belang is, of dergelijke organen slechts feitelijke taken uitvoeren, of 
openbaar gezag bezitten. Voor organen van rechtspersonen die op grond van het 
privaatrecht zijn ingesteld (Burgerlijk Wetboek) geldt de voorwaarde van het 
bezitten van openbaar gezag. Wanneer openbaar gezag is toegekend, wil dit 
zeggen dat een orgaan belast is met overheidstaken en hiervoor publiekrechtelij-
ke bevoegdheden heeft verkregen. Of volgens een andere bruikbare omschrij-
ving: bestuursorganen bezitten openbaar gezag als zij de exclusieve — dit is de 
niet op grond van het privaatrecht aan eenieder toekomende — bevoegdheid heb-
ben tot het vaststellen van rechtsposities van andere burgers of instellingen. 
Concreet gesteld zal er in ieder geval sprake zijn van openbaar gezag als het be-
stuursorgaan beschikkingen kan geven of wetten vast kan stellen. 

Onderzoeksmethode 
Aangezien verondersteld is dat het vraagstuk van de rechtspersoonlijkheid een 
feitelijke constatering betreft, is bij a-organen volstaan met ovemame van dit 
gegeven uit andere bronnen. (wet, Staatsalmanak, vragenlijst, etc.). Met betrek-
king tot mogelijke b-organen (bijv. bedrijven, stichtingen) is voorts onderzocht 
of deze organen openbaar gezag bezitten. De toekenning van exclusieve be-
voegdheden diende te blijken uit de wet, of uit krachtens de wet opgestelde re-
gelingen. De Algemene Databank Wet- en Regelgeving heeft een feitelijke toe-
gang geboden tot een groot aantal wetten/regelingen op basis waarvan wij de 
toekenning van publiekrechtelijke bevoegdheden hebben kunnen onderzoeken. 
Organen van publiekrechtelijke rechtscrersonen, in de zin van de Awb, worden 
verondersteld bestuursorgaan te zijn. 2  

20. Terzijde: In de zbo-inventarisatie van dit rapport worden onder andere publiekrechtelijke rechtsper-
sonen aIs `zbo' aangehaald. Dogmatisch is dit niet juist. Immers alleen de organen van dergelijke 
rechtspersonen kunnen bestuursorgaan zijn. Wij gaan echter, mede vanwege redactionele redenen, 
uit van een gelijkschakeling. De rechtspersoon wordt in diens taakuitoefening en besluitvorming 
svertegenwoordigd' door bestuursorganen. 



2.3 	Van de centrale overheid 

Er zal, ten tweede, sprake moeten zijn van een orgaan ingesteld door de centrale 
overheid of (door benoeming van bestuursleden, financiering, enz.) verbonden 
met de centrale overheid. Deze `koppeling aan de centrale overheid' dient ruim 
opgevat te worden, zodat ook privaatrechtelijke organisaties, voor zover aan te 
merken als bestuursorgaan, orgaan op het niveau van de centrale overheid ge-
acht kunnen worden. Organen ingesteld vanuit een andere overheidslaag zijn — 
hoe dan ook — uitgesloten van het in dit onderzoek gehanteerde zbo-begrip. Het 
beslissende punt is primair of een regeling van de rijksoverheid het zbo instelt. 
Behoudens uitzonderingen (PBO' s of de politieregio's) zijn de zbo's in dat ge-
val zbo-op-het-niveau-van-de-rijksoverheid. In hoofdstuk zes van het rapport 
wordt toegelicht waarom onder andere de PBO's en de politie-regio's zijn uitge-
zonderd. 

Operationalisatie en onderzoeksmethode 
`Bestuursorganen van de centrale overheid' zijn ingesteld of erkend door de 
rijksoverheid. In de Algemene Databank Wet- en Regelgeving (ADW) is ge-
zocht naar wetsartikelen of artikelen van lagere regelingen van de centrale over-
heid, waarin een orgaan (of rechtspersoon) ingesteld of erkend wordt. De vra-
genlijst heeft hierbij als hulpmiddel dienst gedaan. 

2.4 	Bij of krachtens de wet met openbaar gezag bekleed 

Ten derde zal het bestuursorgaan, volgens de definitie van de Kaderwet, bij of 
krachtens de wet met openbaar gezag bekleed moeten zijn. Met betrekking tot b-
organen vormt deze voorwaarde geen enkel bezwaar. Immers, b-organen kunnen 
slechts bestaan bij het feit dat zij openbaar gezag bezitten. Met betrekking tot a-
organen vindt deze voorwaarde geen aansluiting bij de Algemene wet bestuurs-
recht. De Memorie van Toelichting 21  biedt hiervoor een verklaring. De Kader-
wet lijkt, ten eerste uit te gaan van een pragmatische benadering van het begrip 
zelfstandig bestuursorgaan. Binding van organen zonder openbaar gezag door de 
Kaderwet wordt in de Memorie niet wenselijk geacht. Een citaat uit de Memo-
re: 

`Voor in het geheel niet met openbaar gezag beklede publiekrechtelijk 
vormgegeven bestuursorganen bevat de Kaderwet een te omvangrijk geheel 
aan regels. Reden waarom deze organen niet gebonden dienen te worden 
aan de Kaderwet.' 

21. TK 2000-2001, 27426, nr. 3, p. 7 en p. 8. 
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Ten tweede biedt de Kaderwet een afscherming van de ministeriele verantwoor-
delijkheid. De ICaderwet geeft een aantal instrumenten waarmee de resterende 
sturingsbevoegdheden van een minister ingevuld kunnen worden. Het spiegel-
beeld is een verheldering van de ministeriele verantwoordelijkheid. Dit volgens 
het adagium: geen verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid. De doorzichtig-
heid van de democratische controle op het handelen van een minister is hiermee 
gediend. Het kabinet heeft het kaderregime van de Kaderwet inclusief het in-
strumentarium van toezicht en sturing te zwaar bevonden voor zelfstandige be-
stuursorganen die niet met openbaar gezag bekleed zijn. De ministeriele verant-
woordelijkheid voor organen die slechts feitelijke handelingen verrichten zou te 
zwaar ingevuld dienen te worden. Met de toevoeging 'bij of krachtens de wet' 
sluit de Kaderwet door de rechter erkende zelfstandige bestuursorganen uit van 
de toepassing van die wet. 

Operationalisatie en onderzoeksmethode 
Aangezien een zo volledig mogelijke inventarisatie gewenst is, is besloten het 
enge en niet met de systematiek van de Awb in overeenstemming zijnde criteri-
um van 'openbaar gezag' achterwege te laten, voor zover er sprake is van een a-
orgaan. Met betreklcing tot b-organen is het criterium onverkort bepalend geble-
ven. Zie ook paragraaf 2.2 voor een operationalisatie van 'openbaar gezag'. 

De Kaderwetdefinitie stelt de voorwaarde dat bij of krachtens de wet gezag moet 
zijn verkregen. Daarmee wordt bewust voorkomen dat het rechtsregime van de 
Kaderwet wordt uitgebreid door de rechter. Het rechtsregime van de ICaderwet is 
in eerste instantie gericht op weloverwogen ingestelde zelfstandige bestuursor-
ganen, niet op 'plotseling ontstane' zbo's. Bij rechterlijke uitspraak kunnen 
'plotseling' zbo's ontstaan. In afwijking van de Kaderwet-definitie en in over-
eenstemming met het begrip bestuursorgaan uit de Algemene wet bestuursrecht 
is ervoor gekozen de door de rechter erkende zbo's onderdeel uit te laten maken 
van de onderzoekspopulatie van dit onderzoek. Kennelijk is de rechter van me-
ning geweest dat een aantal organisaties in voldoende mate voldoen aan de 
kenmerken van een bestuursorgaan. Voor dit onderzoek bestaat geen reden in 
verband met een gewenste volledige inventarisatie dergelijke organen buiten be-
schouwing te laten. 

2.5 	Niet hierarchisch ondergeschikt (zelfstandigheid van het 
bestuursorgaan) 

Het vierde element betreft het ontbreken van hierarchische ondergeschiktheid. 
Bestuursonderdelen met een directe verantwoordelijkheidsrelatie jegens de mi-
nister zijn niet als zelfstandig aan te merken. 
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Operationalisatie en onderzoeksmethode 
`Zelfstandigheid' betekent dat de minister niet ongeclausuleerd bevoegd is het 
handelen van het bestuursorgaan te beInvloeden. Tussen een zbo en een minister 
bestaat geen vorm van ondergeschiktheid in samenhang met een organisatori-
sche bevelsstructuur. De minister is alleen bevoegd ten opzichte van het zbo, als 
dit bij of krachtens de wet is aangegeven. De vraag of een bestuursorgaan zelf-
standig is, is niet altijd even eenvoudig aan de hand van een objectieve uitleg te 
beantwoorden. De bedoeling van de wetgever is medebepalend. Een volledige 
analyse van de bedoelingen van de wetgever zal niet mogelijk zijn. Wij zullen 
ons richten op wetsformuleringen waaruit hierarchie blijkt. Bijvoorbeeld, wets-
formuleringen die de minister te alle tijde bevoegd malcen tot het geven van (bij-
zondere) aanwijzingen, of wetsformuleringen die de minister de bevoegdheid tot 
besluitvervanging geven. 

2.6 	Conclusie 

Samengevat wordt in dit rapport het begrip zelfstandig bestuursorgaan omschre-
ven als: 

1. een bestuursorgaan van de centrale overheid dat onderdeel is van een 
krachtens het publielcrecht ingestelde rechtspersoon, en dat niet hierarchisch 
ondergeschikt is aan een minister. (a-zbo), of 

2. een niet krachtens het publiekrecht ingestelde rechtspersoon, indien deze 
met openbaar gezag is bekleed, en niet hierarchisch ondergeschikt is aan 
een minister (b-zbo). 

Het openbaar gezag criterium uit de Kaderwetdefinitie is niet overgenomen ten 
aanzien van a-zbo's. Daarmee wordt beter aangesloten bij de systematiek van de 
Awb en wordt aan de onderzoeksopdracht voldaan. Voor b-zbo's geldt het 
openbaar gezag criterium op grond van het systeem van de Awb onverkort. 

Het uitgangspunt dat zbo's ingesteld zijn op het niveau van de rijksoverheid lijkt 
een algemeen aanvaard criterium binnen zbo-definities. Er is geen reden dit on-
derdeel uit de Kaderwetdefinitie niet over te nemen. 

De Kaderwetdefinitie stelt de voorwaarde dat het zbo bij of lcrachtens de wet 
met openbaar gezag bekleed dient te zijn. Dit betekent bij navolging van het 
criterium dat een deel van de onderzoekspopulatie van dit onderzoek wordt 
`weggedefinieerd'. Overeenkomstig de ruime onderzoekswens wordt niet aange-
sloten bij dit criterium. Langs deze wijze kunnen onder meer door de rechter er-
kende zbo's onderdeel uitmaken van het onderzoek. 
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Het element van de zelfstandigheid (niet hierarchisch ondergeschikt) is integraal 
overgenomen. Dit element is een basiselement voor de omschrijving van het ka-
rakter van zelfstandige bestuursorganen. 

Operationele vragen die behulpzaam zijn gebleken bij het bepalen van de totale 
actuele samenstelling van de zbo-populatie. 

• is er sprake van een bestuursorgaan (type orgaan ((a, of b-orgaan)); open-
baar gezag criterium in geval van een b-orgaan 

• is het bestuursorgaan door een orgaan van de centrale overheid inge-
steld/erkend ('van de centrale overheid') 

• kent de (instellings)wet ongeclausuleerde bevoegdheden tot ingrijpen toe 
aan een minister (hierarchic) 



Hoofdstuk 3 

Regelgevende bevoegdheid 

3.1 	Regelgevende bevoegdheid 

Een bestuursorgaan kan slechts een wet in materiele zin, in het vervolg aange-
haald als algemeen verbindend voorschrift of a.v.v., vaststellen als hiertoe een 
publiekrechtelijke bevoegdheid is gecrederd door de formele wetgever, eventu-
eel onder toepassing van (sub)delegatie. Het onderzoek richt zich op het vinden 
van grondslagen voor regelgevende bevoegdheid. Om antwoord te kunnen ge-
ven op de vraag wanneer een wetsformulering regelgevende bevoegdheid 
schept, is het vooraf noodzakelijk vast te stellen wat onder een algemeen ver-
bindend voorschrift verstaan kan worden. 

Algemeen verbindende voorschriften kenmerken zich door zelfstandige norm-
stelling, exteme werking en algemeenheid. Algemene regelingen die een wer-
king geven aan andere besluiten ontberen een zelfstandige normstelling. Men 
kan hierbij denken aan beleidsregels en administratieve maatregelen. Beleidsre-
gels zijn behulpzaam bij de invulling van een reeds bestaande bevoegdheid, 
maar kunnen de burgers niet binden zonder de bronbevoegdheid waarvoor de 
beleidsregels geschreven zijn. Daarmee kennen beleidsregels geen zelfstandige 
werking. Sommige besluiten zijn algemeen van karakter maar missen het ken-
merk van herhaalbaarheid en zelfstandige normstelling. Deze besluiten zijn aan 
te duiden met de term administratieve maatregelen. Administratieve maatrege-
len geven in een concreet geval werking aan een zelfstandige normstelling. Een 
besluit waarin op grond van een verordening een parkeergebied wordt aangewe-
zen is een administratieve maatregel aangezien het besluit algemeen van aard is, 
maar de parkeerverordening concretiseert. Dit is een voorbeeld uit omvangrijke 
en diverse restcategorie van besluiten die aangeduid kunnen worden als admini-
stratieve maatrege1. 22  Exteme werking houdt in dat interne regels niet als alge-
meen verbindend voorschrift betiteld kunnen worden. Regels die enkel gericht 
zijn op het functioneren van een organisatie en die geen rechtstreekse betekenis 
hebben buiten die organisatie missen een extern effect. Met rechtstreekse bete-
kenis wordt hierbij gedoeld op het rechtstreeks scheppen van rechten en/of 
plichten voor een (exteme) burger. Zelfstandige algemeen verbindende voor-
schriften creeren bij uitstek rechten en plichten waarop een burger rechtstreeks 

22. Zie ook: Nicolai, P., Bestuursrecht, Factotum, Amsterdam 1997, p. 229 
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een beroep kan doen respectievelijk op basis waarvan de burger e,en plicht op-
gelegd kan worden. Ten derde dienen algemeen verbindende voorschriften al-
gemene, voor herhaalde toepassing vatbare normen te bevatten. Het gaat hierbij 
om algemeenheid naar tijd, plaats en persoon. Algemeenheid naar plaats bete-
kent dat de regel van toepassing is op het gehele juridische territoir van het be-
stuursorgaan, algemeenheid naar tijd geeft aan dat de normstelling voor onbe-
paalde duur geldig is, algmeenheid naar persoon staat voor gelijkheid voor de 
wet. Bij deze opsomming dienen de nodige relativeringen geplaatst te worden. 
Een algemeen verbindend voorschrift kan zich direct of in de uiwerking richten 
op bepaalde gebieden binnen het bestuurlijk territoir. Een verordening van een 
gemeente kan zich richten op 'het strand' of 'het winkelgebied'. Desondanks is 
er sprake van een algemeen verbindend voorschrift, zolang de regeling zich niet 
bezig houdt met Vat strand' of Vat winkelgebied'. Een besluit hoeft niet bij 
voorbaat voor onbeperkte tijd te zijn vastgesteld om als algemeen verbindend 
voorschrift te gelden. Besluiten die slechts voor een beperkte tijd gelden kunnen 
zo mogelijk zeer goed het a.v.v.-karakter bezitten. Regelingen gelden veelal niet 
letterlijk voor iedereen. Veel regelingen zijn alleen van belang voor een groep 
burgers met een bepaalde hoedanigheid, zoals leeftijd of beroep. Voorwaarde 
voor het a.v.v.-karakter is dat de regelingen geen bij name te noemen of op een 
andere wijze te individualiseren groep van personen aanspreekt. 23  Tot slot kan 
een a.v.v. alleen rechtsgeldig zijn als het voorschrift op grond van een door de 
formele wetgever daartoe gecreeerde publiekrechtelijke bevoegdheid is vastge-
steld. 

Een algemeen verbindend voorschrift wordt in dit rapport omschreven als: 

Naar buiten toe werkende, zelfstandige normstelling bevattende, algemene 
en voor herhaalde toepassing vatbare regels, die zijn vastgesteld op grond 
van een uitdrukkelijke bij of krachtens de wet gecreeerde regelgevende be-
voegdheid. 

Deze korte omschrijving lijkt e,en helder beeld te geven van het a.v.v.-begrip. De 
rechtspraktijk heeft echter bewezen dat de feitelijke invulling van het begrip ver-
re van eenvoudig is. Onder omstandigheden kan het lastig zijn een oordeel te 
vellen over de vraag of er spralce is van een zelfstandige normstelling, alge-
meenheid, exteme werking, of een uitdrukkelijke toekenning van regelgevende 
bevoegdheid. Een interessant vraagstuk is bijvoorbeeld in hoeverre een extern 
effect van interne regelgeving zorg draagt voor exteme werking. 

De bevoegdheid tot het vaststellen van regelgeving is, teruggeredeneerd, de be- 
voegdheid tot het stellen van besluiten welke voldoen aan de a.v.v.-definitie, zo- 
als door hierboven is omschreven. Dit laat echter nog steeds de vraag open wel- 

23. Zie over exteme working en algemeenheid naar plaats, tijd en persoon ook: Boon, P.J., Regelgeving 
in Nederland, Tjeenk Willink, Zwolle 1996, p.7 e.v. 
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ke wetstechnische formuleringen nu precies de weg openen tot het mogen stel-
len van algemeen verbindende voorschriften. Deze vraag zal uitgewerkt worden 
aan de hand van enkele casus. 

Enkele concrete casusposities, waarbij op voorhand niet geheel duidelijk was of 
een bevoegdheid tot het vaststellen van regelgeving is gecrederd respectievelijk 
of het besluitproduct zich als a.v.v. laat kenmerken: 

Artikel 18a Brandweerwet 1985, in verband met het Nederlandse instituut voor 
brandweer en rampenbestrijding en artikel 18g Brandweerwet 1985, in verband 
met het Nederlands bureau brandweerexamens. 

Artikel 18a, lid 3 en sub d: Het instituut kan andere werkzaamheden ver-
richten, voor zover het betreft: (d) het vaststellen van examenregle-
menten voor opleidingen die niet met een rijksexamen als bedoeld in artikel 
15 worden afgesloten. 

Artikel 18g lid 7: Het bestuur stelt bij reglement regels vast met betrekking 
tot de uitvoering, de organisatie en de afneniing van een rijksexamen als be-
doeld in artikel 15. 

Artikel 18a lid 3 jo. sub d betreft een toekenning van regelgevende bevoegdheid. 
De constructie van het artikel zelf wekt enige onduidelijkheid op. De zinssnede 
uit lid drie andere werkzaamheden verrichten ....voor zover het betreft' 
vertroebelt enigszins de bevoegdheid uit sub d van het artikel: de bevoegdheid 
tot het stellen van regelgeving. 

Artikel 18g lid 7 stelt daarentegen op een duidelijker wijze regelgevende be-
voegdheid vast, mede gezien de gebruikte formulering: `stelt bij reglement re-
gels' 

Vergelijk artikel 82 en artikel 51 Reglement rijbewijzen, in verband met het 
centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen: 

Artikel 82: Het motorrijtuig dan wel 	waarmee de rijproef wordt afge- 
legd, dient naar het oordeel van het CBR daartoe geschikt te zijn. 
Artikel 51: Het voor de aanvraag van verklaring van rijvaardigheid ver-
schuldigde tarief wordt vastgesteld door het CBR onder goedkeuring van de 
Onze Minister. 

In het eerste geval is geen sprake van regelgevende bevoegdheid. Een besluit 
waarin bijvoorbeeld autotypen worden uitgesloten voor het rijexamen is een 
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concrete uitwerking (lees: beleidsregel) van 'mar het oordeel van' in artikel 82. 
Ben dergelijke beleidsregel kan de vaststelling van het felt of een auto geschikt 
is om examen in af te leggen voor de examinatoren standaardiseren en vereen-
voudigen. In het geval van art. 51 kan een algemeen geldende regel gesteld wor-
den die eenieder, althans een open groep van belanghebbenden, bindt. Het tarief 
is een eigen normstelling, geldig voor eenieder die rijexamen wil afleggen, 
overal in Nederland. Het betreft derhalve de toekenning van een regelgevende 
bevoegdheid. 

Ten aanzien van de bevoegdheid tot het mogen stellen van tarieven dient een 
opmerking gemaakt te worden. Het stellen van tarieven is, zoals in het voor-
gaande ails aangegeven, een vorm van regelgevende bevoegdheid. Tarieven (of 
heffingen of bedragen, enz.) zijn bindend voor diegene die een wettelijk gere-
guleerde dienst of product wil afnemen. Het kan betreffen het verkrijgen van een 
rijbewijs, het verkrijgen van een geschrift uit een register, een verplichte bijdra-
ge, het verkrijgen van certificaten of andere waarmerken, enzovoort. De be-
voegdheid is en behoort te berusten op een wettelijke grondslag. Voor bestuurs-
organen die een monopoliepositie innemen geldt zeker dat de bevoegdheid bur-
gers een economische plicht op te leggen in beginsel wettelijk vastgelegd dient 
te zijn. Het tarief als vorm van algemeen verbindend voorschrift neemt in de 
analysegedeelten van dit rapport geen prominente plaats in. De reden hiervoor is 
deze. Voor zelfstandige bestuursorganen is een afzonderlijk regime van toepas-
sing met betrekking tot de vaststelling van tarieven. Tarieven staan onder de 
goedkeuring van een minister, zo volgt uit aanwijzing 1241, lid 3 Aanwijzingen 
voor de Regelgeving. Aileen indien marktconcurrentie te verwachten valt, kan 
worden afgezien van deze ministeriele goedkeuring. De bevoegdheid tarieven 
vast te mogen stellen is een gespecificeerde regelgevende bevoegdheid met een 
eigen karakter. Dit onderzoek is gebaseerd op een algemeen systeem van toe-
kenning van regelgevende bevoegdheden aan zelfstandige bestuursorganen 
(aanw. 1240. In de opgestelde zbo-inventarisatie (zie bijlage 1.) worden wel, 
indien relevant, per zbo de grondslagen voor deze regelgevende bevoegdheid 
aangegeven. In de kwaliteitsanalyse van zbo-regelgeving is ervoor gekozen den 
bijdragereglement te analyseren. Dit om voor de beeldvorming ten aanzien van 
de kwaliteit van zbo-regelgeving niet aan het type tarief-a.v.v. voorbij te gaan. 

De feitelijke invulling van het begrip algemeen verbindend voorschrift is voor 
een groot gedeelte in handen gelaten van de rechter. Daarmee heeft de rechter in 
het verleden in Nederland de taak gekregen de grenzen van het a.v.v.-besluit 
vast te leggen. De ruime invulling van het a.v.v.-begrip in de rechtspraak maakt 
het, gezamenlijk met de enorme hoeveelheid en diversiteit aan bestuursbe-
voegdheden, niet licht mogelijk een uitputtend overzicht van de verschillende 
soorten regelgevende bevoegdheden op te stellen. Regelgeving (van zbo's) kan 
zich onder meer uitstrekken over informatieplichten, keuringseisen, opleidings-
eisen en tuchtrechtspraak. 
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Operationalisatie: regelgevende bevoegdheid 
In het algemeen kan opgemerkt worden dat de wettelijke taak- en bevoegdheids-
omschrijvingen in enkele gevallen vatbaar zijn voor een multi-interpretabele 
uitleg en daarmee bron vormen voor discussie omtrent de wetstechnische toe-
kenning van regelgevende bevoegdheid aan zelfstandige bestuursorganen. Met 
deze uitspraak is niet bedoeld een normatieve opvatting weer te geven, maar te 
wijzen op die aspecten van de bronregelgeving die een risico- en betrouwbaar-
heidsfactor vormen voor onze uitspraken over de kwantiteit van regelgevende 
bevoegdheid. 

Het zal, gezien de voor dit onderzoek beschikbare tijd, niet haalbaar zijn een 
wetshistorische of wetsinterpretatieve analyse te maken. Per geval zullen wij ons 
een oordeel vormen over de vraag of een wetstekst regelgevende bevoegdheid 
inhoudt. Termen als: `regels, reglement, voorwaarden, voorschriften', kunnen 
wijzen op regelgevende bevoegdheid. Termen als: `naar het oordeel van, ten ge-
noege van', kunnen wijzen op beoordelingsruimte. Besluiten op grond van der-
gelijke formuleringen zouden beleidsregels in kunnen houden. 

Onderzoeksmethode 
In de ADW wordt per orgaan gezocht naar formuleringen in wetsartikelen waar-
uit regel-gevende bevoegdheid geconcludeerd kan worden. 

Conclusie 
Een eenduidige beslisregel met betrekking tot de vaststelling van regelgevende 
bevoegdheid is binnen dit onderzoek niet eenvoudig op te stellen, mede vanwe-
ge het feit dat de wetgever zelf in enkele gevallen niet consequent lijkt te zijn in 
de wetsformulering van een regel-gevende bevoegdheid. Per orgaan wordt on-
derzocht en beoordeeld of de tekst van een wetsartikel regelgevende bevoegd-
heid toekent. Een uitgebreide contextuele of historische benadering zal niet mo-
gelijk zijn. 

Tarieven worden als gespecificeerde vorm van het a.v.v.-begrip marginaal ge-
analyseerd in dit rapport. Het eigen karakter van en het eigen regime voor deze 
bevoegdheid zijn de redenen voor deze keuze. 

3.2 	Technisch onderwerp, organisatorisch onderwerp, 
bijzonder geval 

De deelvragen twee en drie van dit onderzoek stellen de vraag centraal welke 
typering gegeven kan worden aan de regelgevende bevoegdheid van een zelf- 
standig bestuursorgaan en vervolgens of het type regelgevende bevoegdheid 
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conform aanwijzing 124f is toegekend (zie hfdst. 1, par. 1.2). De typering van de 
regelgevende bevoegdheden is, overeenkomstig aanwijzing 124f, opgedeeld in 
drie termen: technisch, organisatorisch, bijzonder geval. 

Aanwijzing 124f 
Regelgevende bevoegdheden worden aan een zelfstandig bestuursorgaan 
uitsluitend toegekend: 
a. voor zover het betreft organisatorische of technische onderwerpen, of 
b. in bijzondere gevallen mits voorzien is in de bevoegdheid tot goedkeu-

ring van de regeling door een minister. 

Teneinde de regelgevende bevoegdheid te kunnen typeren in termen van het on-
derwerp waarop de regelgevende bevoegdheid betrekking heeft behoeven de 
drie termen enige uitwerking. 

Technisch en organisatorisch kan geplaatst worden tegenover beleidsmatig en 
normatief. Technische onderwerpen zijn onderwerpen waarvoor een (hoge) mate 
van deskundigheid vereist is. Op basis van objectieve kennis en deskundigheid 
is een beoordeling van het onderwerp mogelijk. Dit betekent dat over een on-
derwerp (tussen deskundigen) niet teveel discussie mag bestaan. 

Organisatorische onderwerpen zijn onderwerpen betreffende de doeltreffendheid 
en doelmatigheid van de inrichting van besluitvormings- en uitvoeringsproces-
sen. Algemeen aanvaarde, niet normatief geladen, inzichten in efficientie en ef-
fectiviteit staan centraal. 

Het woord `bijzonder' in aanwijzing 124f, lid 1, sub b drukt uit dat het dient te 
gaan om een categorie van `overige' regelgevende bevoegdheden. Dit betekent 
dat het onderwerp van de regelgevende bevoegdheid niet getypeerd kan worden 
als technisch of organisatorisch. Bijzondere onderwerpen betreffen onderwerpen 
die verder streldcen dan de marginale aspecten van technische of organisatori-
sche onderwerpen. Bijzondere onderwerpen zouden bijvoorbeeld beleidskeuzes 
in kunnen houden, of betrekking kunnen hebben op fundamentele rechten en 
plichten. Het bijzondere karakter van eon zbo-regeling moet blijken uit een zelf-
standige fundamentele normstelling. Een zbo-regeling die de organisatorische of 
technische aspecten regelt van een at in een wettelijke grondslag vermelde fun-
damentele bevoegdheid is niet als `bijzonder' te typeren. In geval van het toe-
kennen van regelgevende bevoegdheid voor bijzondere onderwerpen dient te 
zijn voorzien in het regime van ministeriele goedkeuring. Gezien het mogelijke 
zware karakter van de bijzondere regelgevende bevoegdheden dient bovendien 
in een toelichting bij de toekenning van de regelgevende bevoegdheid aan het 
zelfstandig bestuursorgaan duidelijk gemotiveerd te worden waarom een bijzon- 
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dere regelgevende bevoegdheid aan een zelfstandig bestuursorgaan wordt toege-
kend en met wellce waarborgen de toekenning is omgeven. 24  

Tot slot kan vermeld worden dat een strikte onderverdeling van de termen tech-
nisch, organisatorisch en bijzonder geval in enkele gevallen niet eenvoudig aan-
gehouden kan worden. Bepaalde regelingen kunnen, gezien de inhoud of de uit-
werking van deze regelingen, ondergebracht worden in meerdere categorieen. 

24. Zie aanwijzing 124f Aanwijzingen voor de Regelgeving en toelichting op deze aanwijzing, Sdu, 
Den Haag 1998. 



Hoofdstuk 4 

Analysekader Zbo-regelgeving 

4.1 	Inleiding 

De kwaliteit van regelgeving kan niet in een eendimensionaal perspectief wor-
den samengevat. Kwaliteit is een samenspel van verschillende factoren en per-
cepties. Desondanks zijn er in de wetgevingsleer een aantal criteria ontwikkeld 
op basis waarvan de kwaliteit van regelgeving zich laat concretiseren. Het ana-
lysekader dat voor dit onderzoek is toegepast, is samengesteld aan de hand van 
de `Aanwijzingen voor de Regelgeving', aangezien de Aanwijzingen als een ge-
zaghebbend kwaliteitskader aangemerkt mogen worden. De Aanwijzingen zijn 
ontworpen voor regelgeving en geven een algemeen geldend raamwerk. Alge-
mene toepassing van de Aanwijzingen als toetsingskader vereenvoudigt boven-
dien een kwaliteitsvergelijking. Genoemde redenen maken de keuze van de 
Aanwijzingen als kwaliteitskader aannemelijk ten nadele van meer algemene en 
meer onbepaalde kwaliteitskaders. Formeel zijn de Aanwijzingen voor de Re-
gelgeving niet van toepassing voor zbo's. 25  Dit betekent niet dat de aanwijzin-
gen geen enkele normatieve waarde hebben voor zelfstandige bestuursorganen. 
Ook zbo-regelgeving behoort in voldoende mate te voldoen aan de eisen die ge-
steld mogen worden aan behoorlijke regelgeving. De Aanwijzingen voor de Re-
gelgeving verwoorden deze eisen van behoorlijke en deugdelijk regelgeving. 

De uiterlijke en inhoudelijke hoedanigheden van de zbo-regelingen vormen in 
relatie tot doelrealisatie en in relatie tot een heldere wetssystematiek het uit-
gangspunt van de analyse. Daarbij geldt dat bepaalde hoedanigheden, als de 
vormgeving, relatief eenvoudig uitwendig beoordeeld kunnen worden. Andere 
hoedanigheden, als de uitvoerbaarheid/handhaafbaarheid van regelgeving be-
hoeven eigenlijk een analyse op basis van empirisch verkregen data over de 
werking van de hoedanigheid. De uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van re-
gelgeving is bijvoorbeeld afhankelijk van de capaciteitskosten voor het be-
stuursorgaan of van de mate waarin ingewikkelde uitvoeringsproblemen zich 
kunnen voordoen. Dergelijke referentie-kaders zijn, gezien de voor dit onder-
zoek beschikbare tijd en middelen, niet onderzocht. Empirisch vervolgonder-
zoek zou kunnen bijdragen aan de kennis omtrent de feitelijke kwaliteit van der- 

25. Zie hiervoor 'Hoofdstuk 1, Toepassingsbereik' uit de Aanwijzingen voor de Regelgeving, met name 
de toelichting bij aanwijzing vier. 
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gelijke hoedanigheden. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een uitwen-
dige en tekstuele analyse. De tekst van de regelingen is getoetst aan nog nader te 
behandelen criteria. Ondanks dat een contextuele analyse niet mogelijk is geble-
ken kunnen, zij het voorzichtig, uit een tekstuele analyse uitspraken gedaan 
worden over de kwaliteit van de voor dit onderzoek geselecteerde contextuele 
hoedanigheden van zbo-regelgeving. 

Het doel van de analyse is de beoordeling van de kwaliteit van de regelgeving 
van zbo's. Dit impliceert uiteraard dat niet alle Aanwijzingen voor de regelge-
ving als kwaliteitscriteria even relevant zijn. De analyse richt zich niet op de tot-
standkoming van de zbo-regelgeving of op andere procedures, zoals goedkeu-
ringen. Evenmin is de analyse bedoeld voor besluitvorming op geheel andere 
niveaus, zoals internationale regelgeving. De kwaliteit van een gevonden zbo-
regeling staat centraal. De aanwijzingen uit de hoofdstukken 6 Um 8 (procedu-
res, verdragen en communautaire regelgeving) zijn met deze constatering buiten 
beschouwing gelaten. De aanwijzingen nit de overige hoofdstukken zijn per 
aanwijzing op hun waarde voor dit onderzoek ingeschat. 

De toepasbare aanwijzingen zijn te onderscheiden naar formele criteria en mate-
riele criteria. De formele criteria zien op de vorm en systematiek van de rege-
ling, de materiele criteria hebben betrelcking op de inhoud van de regeling. Het 
gaat hierbij niet om een absoluut onderscheid. Vorm en inhoud zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. De complexiteit van een inhoudelijk onderwerp zal 
onder andere van invloed zijn op de terminologische kwaliteit. Het graduele on-
derscheid tussen vorm en inhoud brengt met zich mee dat een aantal te onder-
scheiden criteria mogelijk binnen meerdere, materiele of formele, onderwerpen 
te plaatsen zijn. Teneinde een systematisch betoog te kunnen vormen, is er niet 
voor gekozen de onderwerpen in `puzzelstukIcen' te verdelen. De waardering 
van de afzonderlijke criteria kan als gevolg hiervan niet blindelings langs afge-
bakende lijnen uitgevoerd worden. 

De indeling van het analysekader (en van dit hoofdstuk) is als volgt: 

Werdat per zbo-regeling de formele en materiele kwaliteitsthema's aan de orde 
gesteld worden, wordt per zbo-regeling beoordeeld of de regeling geldig is vast-
gesteld en of de inhoud van de regeling niet buiten de voetsporen van de wette-
lijke grondslag treedt (rechtmatigheid). Naast deze directe toetsing aan het lega-
liteitsbeginsel wordt beoordeeld of de regelgevende bevoegdheid conform aan-
wijzing 124f is toegekend. (zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 1.2, deelvragen 2, 3 
en 4). In paragraaf 4.2 wordt de toetsing aan de rechtmatigheid nader toegelicht. 

In de paragrafen 4.3 e.v. worden de bruikbare criteria uit de Aanwijzingen voor 
de Regelgeving nader besproken. De analyse kent drie operationele niveaus. Het 
geheel aan Aanwijzingen is ten eerste onderverdeeld naar formele en materiele 



kwaliteitsthema's. Op het tweede operationele niveau zijn vervolgens de kwali-
teitsthema's nader uitgewerkt tot elf waardeerbare grootheden. Tot slot zijn de 
Aanwijzingen geoperationaliseerd door het aangeven van aandachtspunten voor 
de waardering van de kwaliteit van zbo-regelgeving. De aandachtspunten kun-
nen worden gezien als een kernachtige samenvatting van de belangrijkste ele-
menten uit de Aanwijzingen. 

De analyse wordt schematisch worden weergegeven in het onderstaande model 

Toetsingskader: toetsing van de zbo-regeling op drie onderwerpen: 1. Rechtma-
tigheid, 2. Formele kwaliteit, 3. Materidle kwaliteit. 

1. Rechtmatigheid van de zbo-regeling: 

- blijft de regeling binnen de wettelijke bevoegdheidsgrondslag?; 

- is de regelgevende bevoegdheid conform aanwijzing 124f toegekend? 

(zie aanw. 124f, lid 1, sub b) 

2. Formele 

kwaliteitscriteria 

114 
Aanwijzingen 

3. Materiele 

kwaliteitscriteria 
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Kwaliteitsthema' s: 

- Lay-out 

- Begrijpelijkheid 

- Doorzichtigheid 

Kwaliteitsthema's: 

- Effectiviteit en 

efficientie, 

- Rechtsbeginselen 

4.2 	Rechtmatigheid (1) 

- opschrift 

- indeling 

- algemene criteria 

- begrippen 

- verwijzingen 

- toelichting 

- kenbaarheid 

- uitvoerbaarheid/ 

handhaafbaarheid 

- rechtszekerheid 

- rechtsgelijkheid 

Aandachts-

punten 

Aandachts-

punten 

Aandachts-

punten 

Aandachts-

punten 

Aandachts-

punten 

0 

De vijftien zbo-regelingen die ten bate van dit onderzoek zijn onderzocht zijn, 
overeen-komstig de deelvragen drie en vier van dit onderzoek, in de eerste 



42 	 IN ZELFSTANDIGHEID GEREGELD 

plaats getoetst aan de rechtmatigheid. De materie die geregeld wordt in de zbo-
regeling is tekstueel vergeleken met datgene wat in de wettelijke grondslag staat. 
Daarmee is gekeken of de zbo-regeling niet buiten de strekking van de wettelij-
ke grondslag bepaalde onderwerpen regelt. Het stellen van algemeen verbinden-
de regels buiten een wettelijke grondslag is in strijd met het legaliteitsbeginsel 
en daarmee onrechtmatig. De regelgevende bevoegdheden die ten grondslag lig-
gen aan de zbo-regelingen zijn, eveneens op basis van een tekstuele indruk, ge-
typeerd in termen van technisch, organisatorisch of bijzonder geval. Deze inde-
ling is noodzakelijk voor de beantwoording van de vraag of aan de vereisten van 
aanwijzing 124f, lid 1, sub b wordt voldaan. Bijzondere regelgeving dient vol-
gens deze aanwijzing ingekaderd te zijn door een regime van ministeriele ver-
antwoordelijkheid. Voor technische en/of organisatorische regelgeving geldt de-
ze voorwaarde niet. Het is daarom voorafgaand aan de toets aan aanwijzing 
124f, lid I, sub b noodzakelijk de regelgeving en de bevoegdheid die ten grond-
slag ligt aan de regelgeving te typeren in de drie termen technisch, organisato-
risch of bijzonder geval. 

4.3 	Formele kwaliteitscriteria (2) 

De inhoud van een wettelijke regeling kan niet bestaan zonder vorm, de vorm 
kan niet bestaan zonder inhoud. Een wettelijke regeling is een document dat ge-
lezen en begrepen zal moeten kunnen worden. Het belang van een taalkundig en 
tekstueel goed wetsdocument is groot. Het fundamentele beginsel van de rechts-
zekerheid vereist dat het recht, en dus ook de rechtsbronnen waarin het recht is 
gecodificeerd, kenbaarheid, begrijpelijkheid en zekerheid uitstraalt. De burger 
moet zo eenduidig mogelijk zijn rechtspositie vast kunnen stellen en moet erop 
kunnen vertrouwen dat deze rechtspositie niet willekeurig wordt aangetast. Maar 
niet alleen de burger is gebaat bij een kwalitatief goed wetsdocument. Voor het 
ambtelijk apparaat, andere bestuursorganen en de rechterlijke macht is dat even-
eens van belang. Het ambtelijk apparaat ziet zich gesteld voor de feitelijke uit-
voering van regelgeving. Het apparaat moet de regelgeving van het eigen  be-
stuursorgaan zelfstandig kunnen begrijpen en doorzien. Andere bestuursorganen 
worden, mogelijk als uitvoerders van de regelgeving, mede gebonden door de 
regelgeving van het regelgevende bestuursorgaan. De rechter heeft uiteindelijk 
in geval van een geding een toetsende functie. Van de rechter wordt inzicht in de 
regelgeving verwacht. 

In deze paragraaf wordt besproken hoe de formele kwaliteit van een zbo-
regeling getoetst is en op welke aspecten van de regeling hierbij specifiek is ge-
let. Er worden daarbij in deze paragraaf drie kwaliteitsthema's onderscheiden. 

4.3.1 Lay-out; opschrift en aanhef (I a); indeling (1 b); 
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4.3.2 Begrijpelijkheid; algemene terminologische en stijlcriteria (2a), begrippen 
(2b); 
4.3.3 Doorzichtigheid; aanhalingen en verwijzigen (3a), toelichting (3b), ken-
baarheid (3c). 

4.3.1 	Lay-out (aanw. 94— 104a, 105 — 108, 113 — 117) 

De rechtsstatelijke en praktische waarde van het document begint bij de tekst 
zelf. Een qua lay-out technisch goed en uniform vormgegeven regeling bevor-
dert een algehele duidelijkheid en inzichtelijkheid. De ontvanger van de regel-
geving weet eenvoudiger welk type regeling van wellc orgaan hij voor zich heeft 
en waar binnen de regeling het meest waarschijnlijk gezocht kan worden naar de 
benodigde kennis. Maar het belang van de grafische vormgeving strekt verder 
dan enkel een handigheid. Het gebruik van eenduidige opschriften en tussen-
schriften bevordert de binding met de wettelijke grondslag en het ontstaan van 
een algemene wetssystematiek. 

la. Opschrift en Aanhef (aanw. 105-108, 113-116) 
Regelgeving behoort te zijn voorzien van een opschrift (Aanw. 105). Het op-
schrift dient beknopt te zijn en geeft, indien mogelijk, de materiele kern weer 
van de regeling. De aanhef geeft minimaal de hogere regeling aan op wellce de 
zbo-regelgeving benist. De kwaliteit van het opschrift en de aanhef is gemeten 
door te letten op de volgende aandachtspunten: 

• onnodig gebrnik van werkwoorden en zinsconstructies 
• het gebruik van onduidelijke, onbekende bewoordingen 
• het bevatten van kernwoorden 
• met de wettelijke grondslag overeenkomstige terminologie 
• het bevatten van een directe grondslagvermelding 

lb. Indeling (aanw. 94-104a) 
Volgend op het opschrift en de aanhef is het lichaam van de regeling. De arti-
kelen uit het lichaam zijn doorlopend genummerd in Arabische cijfers. Bepalin-
gen met betrekking tot inwerkingtreding, publicatie en citeertitel worden aan het 
einde van de regeling geplaatst. Niveau-onderverdelingen door hoofdstukken of 
paragrafen worden met Arabische nummers doorgenummerd. De onderverdeling 
gebeurt op een logische wijze, waarbij de subverdelingen een aflopende kwalifi-
ceertitel krijgen (zie Aanw. 97). Bijlagen worden alleen toegevoegd als dit no-
dig/onvermijdelijk is voor de feitelijke vaststelling van modellen, tabellen, enz. 
Zie voor het overige de genoemde aanwijzingen. Bij de beoordeling van de in-
deling van een zbo-regeling is gelet op deze aandachtspunten: 
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• de feitelijke indeling 
• de artikelnummering en indeling 
• inhoud van de slotartikelen 
• onderverdeling naar subonderdelen 
• taalgebruik en beknoptheid van subopschriften 
• geven de subtitelopschriften de materiele kern weer 
• bijlagen 

4.3.2 	Begrijpelijkheid (aanw. 52— 72A, 93, 121 — 123) 

De begrijpelijkheid van een tekst is de mate waarin en de snelheid waarmee het 
ontvangende rechtssubject de tekst van de regeling kan begrijpen, gerelateerd 
aan diens algemene kennis en begrip van en ervaring met de Nederlandse taal 
en de kennis en begrip van juridische of andere vaktermen. Wil de burger de wet 
kunnen kennen dan zal hij de wet wel moeten kunnen begrijpen. Een wettelijke 
regeling moet, net als andere informatiedragende documenten, uiteindelijk door 
de lezer wel begrepen en omgezet kunnen worden. Begrijpelijkheid is een com-
municatief aspect en een rechtsaspect van regelgeving. Een onbegrijpelijke tekst 
zal niet door de lezer in eigen kennis omgezet kunnen worden, waardoor het be-
ginsel van de rechtszekerheid, namelijk het gegeven dat de burger zijn eigen 
rechtspositie moet kunnen bepalen, aangetast wordt. Het begrip dat van het 
rechtssubject verwacht kan worden is subjectief. Sommige woorden zullen in 
zichzelf volstrekt duidelijk en begrijpelijk toegepast moeten worden, aangezien 
de algemene Nederlandse taal meebrengt dan eenieder het betreffende woord 
foutief zou kunnen interpreteren. Denk bijvoorbeeld aan het woord `grond'. Dit 
woord kan toegepast worden in de fysieke (bouwgrond) of overdrachtelijke 
(grondslag voor) betekenis. Andere woorden zijn mogelijk alleen te begrijpen 
door juristen of andere ter zake valckundigen. De waarde en waardering van be-
grijpelijkheid hangt dus mede van de vraag af of juristen/valckundigen de doel-
groep vormen, of dat gewone burgers de onvanger zijn. Van niet elke burger kan 
een zelfde maatschappelijke status verlangd worden. Bij de analyse van de be-
grijpelijkheid van de vijftien geselecteerde zbo-regelingen wordt gepoogd deze 
contextueel in te kleuren door rekening te houden met een verondersteld taalbe-
grip van de doelgroep. 

Begrijpelijkheid van een tekst valt onder te verdelen naar terminologische en 
stillmatige begrijpelijkheid. Te beginnen met de terminologische kwaliteiten van 
regelgeving. Algemeen bekende en van meerdere algemeen aanvaarde beteke-
nissen voorziene woorden zullen duidelijk in een herkenbare betekenis opge-
schreven moeten zijn. Terminologie wordt hierbij consistent aangehaald. Geen 
onnodige synoniemen of eufemismen. Op zichzelf vage of multi-interpretabele 
woorden worden vermeden. Het onnodig gebruik van moeilijke woorden is 
eveneens niet aan te bevelen. Als bepaalde vreemde termen onvermijdelijk zijn 
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dan is een definitie van deze termen binnen de regeling niet overbodig. Al deze 
constateringen haken aan bij het formele taalbegrip van de ontvanger, dit wil 
zeggen hoe de ontvanger taalkundig woorden begrijpt en interpreteert. Een an-
der aspect van het formele taalbegrip is de stip waarin de regeling is gegoten. De 
leesbaarheid of toegankelijkheid van de tekst is afhankelijk van de taalstijl 
waarin de regeling is vormgegeven. Taalstijl is evenals woordbegrip een subjec-
tief kenmerk. Maar ook voor taalstijl zijn een aantal criteria aan te wijzen. Stijl 
is niet alleen van belang voor de bouw van zinnen, maar ook voor de intentie 
van de regeling. Normatieve bepalingen hebben een gebiedende klank. Lange 
zinsconstructies, eventueel aangevuld met tussenzinnen, beperken de leesbaar-
heid van een regeling. 

2a. Algemene terminologische en stijIcriteria (aanw. 52-66,71-72A, 93) 
Bepalingen in regelgeving worden beknopt en duidelijk opgesteld. Het algemeen 
Nederlands verdient hierbij de voorkeur boven vreemde woorden. Afkortingen 
worden gemeden. In normatieve uitdruklcingen worden woorden als `moeten' en 
`dienen' weggelaten en worden suggestieve of fictieve constructies vermeden. 
Zie voor het overige de genoemde Aanwijzingen. Met name is gekeken naar: 

• beknoptheid van formulering 
• directheid van still 
• aansluiting bij terminologie hogere regelingen 
• aansluiting bij Nederlandse taal 
• Uniformiteit en consistentie in woordkeuze 

2b. Begripsbepalingen (aanw. 121-123) 
Begrippen zijn een bijzonder onderdeel van het taalbesef. Begrippen zijn name-
lijk bij uitstek bedoeld om een kenmerk, omstandigheid, status etc. kort samen te 
vatten. De toepasselijkheid van een regeling hangt vaak af van de werkingssfeer 
van begrippen. Rechtssubjecten hebben er dus alle belang bij de begrippen te 
kunnen begrijpen. Begrippen die te weinig algemeen erkend zijn of te weinig 
bepaald zijn, worden daarom in de regeling zelf, of door verwijzing naar een an-
dere regeling, gedefinieerd. De definitie van het begrip sluit zo veel mogelijk 
aan bij het normale Nederlandse spraakgebruik. Hoewel de Aanwijzingen hier 
niet specifiek op ingaan, zou onder omstandigheden betoogd kunnen worden dat 
onder het normale spraakgebruik de vaktaal van de doelgroep opgevat kan wor-
den. De hoofdregel is dat het normale spraakgebruik uitgaat van de gemiddelde 
Van-Dale-betekenis van een begrip. 
Gelet is op: 

• definities (herkenbaarheid) 
• duidelijkheid en beknoptheid van definiering 
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• 	inrichting definities 

4.3.3 	Doorzichtigheid (aanw. 78 —92, 211 —222) 

Doorzichtigheid laat zich omschrijven als de mate waarin het rechtssubject op 
grond van de wetstekst zelf een direct beeld heeft van zijn rechten en plichten. 
Het voorgaande, onder punt twee behandelde, criterium van de formele begrij-
pelijkheid van een regeling gaat uit van de taalkundige begrijpelijkheid van be-
palingen. De doorzichtigheid strekt verder door het cognitieve begrip van het 
rechtssubject centraal te stellen. Dit — op het eerste gezicht — subtiele verschil 
tussen begrijpelijkheid en doorzichtigheid kan toegelicht worden met behulp van 
een voorbeeld. Stel, in een regeling is de volgende bepaling opgenomen: 
Thechtssubject als bedoeld in wet X] heeft recht op, tenzij Nitzonderingsgron-
den van wet Yr Aangenomen dat de bepaling taalkundig volledig begrepen 
wordt, dan heeft het rechtssubject nog geen direct beeld van zijn rechtspositie, 
tenzij hij de verwijzingen ter hand neemt. 26  Een burger weet nog niets als hij 
datgene wat in de regeling zelf staat taalkundig wel kan begrijpen, maar vanwe-
ge ontbrekende informatie niet in kennis om kan zetten. Met het ontbreken van 
informatie wordt hier niet bedoeld het letterlijke ontbreken van noodzakelijke 
bepalingen. Het letterlijk ontbreken van informatie is een inhoudelijk gebrek. 
Met ontbreken wordt hier bedoeld het verwijzen naar andere interne of exteme 
bepalingen. Een overdaad aan interne en/of exteme verwijzingen binnen een re-
geling maalct bepaling van rechtsposities, voor zowel de gewone burger als de 
jurist, tot een tijdrovende zoektocht. Er is echter een keerzijde aan deze medail-
le. Verwijzingen dragen bij aan de beknoptheid en systematische consistentie 
van regelgeving. Een harde scheidslijn is niet aan te geven. Begripsverwijzingen 
waardoor begrippen niet voortdurend uitgeschreven moeten worden kunnen 
wenselijk zijn. Verwijzingen naar de toepassing van artikelen kunnen daarente-
gen de doorzichtigheid ongewenst schaden. Hoe begrijpelijk en doorzichtelijk 
een regeling ook kan zijn, soms biedt de aanhechting van een toelichting een 
toegevoegde kwaliteit. Een in essayvorm uitgeschreven toelichting kan de rege-
ling `verhelderend doorzichtig' maken. Een aantal mogelijke resterende vragen 
en onduidelijkheden aan de zijde van het rechtssubject, die niet in de regeling 
zelf verholpen kunnen worden, kunnen in de toelichting uitgeschreven worden. 
De verheldering kan varieren van een duidelijke bespreking van de doelen van 
de regeling tot de praktische uitwerking van bepaalde artikelen. Naast de criteria 
voor verwijzingen en toelichtingen, is een derde hoofdcriterium de kenbaarheid 
van de regeling. De kenbaarheid, of vindbaarheid van een regeling is geen 
voorwaarde voor de verbindendheid van regelgeving. Algemene verbindendheid 
wordt aangenomen bij deugdelijke publicatie van een regeling. Kenbaarheid is 

26. Zie ook in dit verband: Wijk. N.D. van, Van Wijk/Konijnenbelt 1993, p. 150 e.v. Van Wijk introdu-
eeerde de term 'geletie normstelling'. Algemene normen worden trapsgewijs ingevuld en verwerlct 
in regelgeving en besluiten. 
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echter wel het subjectieve spiegelbeeld van het publicatievereiste uit art. 3:42 
Awb. Het gaat hierbij om een wederkerig verband. Deugdelijke publicatie ver-
onderstelt kenbaarheid, een hoge kenbaarheid vereist deugdelijke publicatie. Pu-
blicatie in erkende staatsbladen als de Staatscourant of het Staatsblad zorgt voor 
een hoge kenbaarheid. In ieder geval zal de zbo-regeling gepubliceerd moeten 
zijn in een door de doelgroep gelezen medium, wil er sprake zijn van enige mate 
van kenbaarheid. Een vierde mogelijke, door ons niet toegepaste, criterium van 
doorzichtigheid houdt verband met het wijzigen van regelgeving in wijzigings-
besluiten. Door wijzigingen van bepalingen kan de burger rechtsonzeker worden 
over de geldigheid van een voorliggend document. Omvangrijke wijzigingen 
behoren te leiden tot een integrale publicatie van de gewijzigde tekst van de re-
geling. Onderzoek naar wijzigingen van de regelgeving zou echter binnen de 
tweede fase van het onderzoek de onderzoekscapaciteit te veel hebben belast. 

3a. Aanhalingen en Verwtjzingen (aanw. 78-92) 
Verwijzingen worden vermeden, tenzij een wenselijkheid/noodzakelijkheid be-
staat. Verwijzingen worden voorts zo mogelijk, volgens een vaste terminologie, 
verbijzonderd naar artikelnununers. Verwijzingstermen als `genoemd, bedoeld, 
van toepassing' worden overeenkomstig de Aanwijzingen 82 en 83 aangewend. 
Aanhaling van regelingen en vindplaatsen geschiedt met inachtneming van de 
daarvoor geldende Aanwijzingen. De volgende overwegingen zijn betrokken: 

• aantal verwijzingen/aanhalingen 
• type verwijzing (begrip of bepaling)/aanhaling 
• verbijzondering van verwijzing 
• wijze en terminologie verwijzing/aanhaling 

3b. Toelichting (aanw. 211-222) 
Paragraaf 4.21 van de Aanwijzingen voor de Regelgeving heeft als onderwerp 
'de toelichting'. Een toelichting wordt bijgevoegd bij een regeling met het oog-
merk uitleg en verantwoording te geven. In een toelichting komen de doelstel-
lingen van de regeling aan de orde en de wijze waarop middels de regeling ge-
tracht wordt deze doelstellingen te behalen (zie verder aanw. 212). Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat de gewenste inhoud van een toelichting bij een zbo-
regeling gerelateerd moet worden aan het type zbo-regeling en de context van de 
regeling. Zuiver feitelijk-technische regelgeving hoeft niet uitvoering toegelicht 
te worden op punten als beleidsafwegingen of conflictbeperking. In de pralctijk 
zal weinig behoefte bestaan aan een toelichting op de vaststellingsprocedure of 
rekenwijze voor een tarief, bijvoorbeeld. Zo mogelijk kan een toelichting voor 
zuiver technische regelgeving geheel achterwege blijven. Indien technische re-
gelgeving bepaalde organisatorische handelingen voorschrijft aan de burger, zo-
als het binnen zekere termijnen indienen van voorgeschreven stukken, kan een 
woordelijke uitleg hiervoor in een toelichting geen kwaad. Voor zbo-
regelgeving waarin beleidskeuzes worden vastgelegd gelden zwaardere eisen 
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aan de inhoud van een toelichting. Een burger die wordt benadeeld door een 
gemaalcte beleidskeuze zal gelbteresseerd zijn in de achtergrond van de beleids-
keuze. Deze burger zal eveneens geInteresseerd zijn in de klacht- en bezwaar-
mogelijkheden die hem ten dienste staan en overwegingen hieromtrent van het 
bestuursorgaan zelf. Bepalingen voor de rechtsbescherming hoeven niet opge-
nomen te worden in een regeling zelf. Uit het systeem van de rechtsbescherming 
volgt al dat de algemene rechtsbescherming op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht van toepassing is, tenzij bij wet hierop een uitzondering wordt ge-
maakt. In een toelichting zou echter wel aandacht besteed kunnen worden aan 
rechtsbescherming. an  overweging gewijd aan de rechtsbescherming kan voor 
de burger behulpzaam zijn. Zeker wanneer uit de aard van de materie volgt dat 
naar alle waarschijnlijkheid rechtsconflicten zullen ontstaan, is een uitleg over 
de rechtsbescherming een dienstverlening aan de burger. Uitvoerige overwegin-
gen over het primaat van de wetgever en de reguleringskeuze zullen grotendeels 
overbodig zijn. Immers, bij of krachtens formele wetgeving is al bepaald dat een 
zelfstandig bestuursorgaan algemeen verbindende voorschriften mag stellen. 
Een uitvoerige uitleg voor de keuze van het wetgevingsinstrument door het zelf-
standig bestuursorgaan is overbodig. Dit punt geldt zeker als een zbo bij of 
krachtens de wet verplicht is regelgeving vast te stellen. 

Samengevat: de inhoudseisen die gesteld mogen worden aan een toelichting zijn 
afhankelijk van het type zbo-regeling. Voor regelgevende bevoegdheid waarbij 
beleidsvrijheid bestaat beleidskeuzes te mogen maken bestaat een zwaardere 
toelichtingsplicht dan voor technische regelgevende bevoegdheden. Voor bij-
zondere regelgeving geldt dat overwegingen ten aanzien van hogere regelge-
ving, gemaakte beleidskeuzes, uitvoerings- en/of handhavingsaspecten, fasten 
voor de burger en mogelijke rechtsbescherming in beginsel van belang zijn bin-
nen de toelichting. Een toelichting bij formele en procedurele regelgeving kan 
volstaan met hooguit die onderwerpen die — als dienstverlening aan de burger — 
nadere uitleg verdienen. Gedacht kan worden aan het in woorden uitschrijven 
van procudurele plichten en de afhandeling van procedures. Een toelichting op 
aspecten als verantwoording voor de instrumentkeuze zal minder snel voor de 
hand liggen. Dergelijke keuzes zijn al door de wetgever gemaakt. Het uitschrij-
ven van de keuzes en overwegingen van de formele wetgever in een zbo-
toeliching zou deze onnodig en onhanteerbaar lang maken. 

Indien relevant, gezien het type regelgeving: 
• wordt voldaan aan de vormvereisten (zie aanw. 217-222) 
• wordt de uitvoerbaarheid behandeld (kosten-baten, fasten voor burger) 
• wordt in de toelichting aandacht geschonken aan rechtsbescherming 

3c. Kenbaarheid (172 — 180, 186— 192) 
Wettelijke regelingen worden na vaststelling zo spoedig mogelijk bekend ge- 
maalct. Immers, wil de regeling algemeen verbindende werking kunnen hebben, 



dan is een deugdelijke publicatie een vereiste. Kenbaarheid is een maat voor dit 
vereiste. Met name de strekking van de aanwijzing 187 en 189 jo. art. 3:42 Awb 
is als analyse-criterium interessant. Bekendmaking geschiedt slechts in alge-
meen erkende media, tenzij een ander medium verspreid onder een zeer duide-
lijk afgebakende doelgroep de voorkeur verdient. Artikel 3:42 Awb stelt dat be-
kendmaking geschiedt in overheids-bladen, andere (regionale) dagbladen of op 
een andere geschikte wijze. Deze ruime formulering voor een deugdelijke be-
kenmaking van een algemeen besluit laat verschillende wijzen van bekendma-
king toe. Formeel kan enige rangorde worden onderscheiden in de kenbaarheid 
van een bekendmalcing. Bekendmalcing in van overheidswege uitgegeven bladen 
betekent een hoge mate van formele kenbaarheid. Deze bladen zijn, zowel fy-
siek als digitaal, toegankelijk voor geheel Nederland. Hoewel in de praktijk de 
overheidsbladen geen groot lezerspubliek treklcen, kan de burger geacht worden 
de overheidsbladen als gezaghebbende media te kennen. Voor regelgeving die 
een brede landelijke werking heeft, is publicatie in een staatsmedium, vanwege 
de algemene toegankelijkheid, aan te bevelen. Indien met voldoende zeker-heid 
vastgesteld kan worden dat nationale zbo-regelgeving `slechts' relevant is voor 
een duidelijk afgebakende doelgroep, kan besloten worden de regelgeving alleen 
in een vakblad te publiceren. Het gegeven dat de gehele doelgroep toegang heeft 
tot een vakblad kan niet te licht worden aangenomen. Voorwaarden zijn dat de 
doelgroep een specifieke taalc verricht en dat niet onmiddellijk vrijlijk eenieder 
toe kan treden tot de doelgroep. Het kan hierbij onder meer gaan om specifieke 
beroepen waarvoor een specifieke opleiding vereist is. Het vakblad zal binnen 
de doelgroep algemeen bekend en aanvaard moeten zijn. Deze factor zou geme-
ten kunnen worden door de oplage van een vakblad te vergelijken met de gere-
gistreerde doelgroep. Een derde categorie bekendmakingen binnen de formele 
rangorde zijn de bekendmakingen in een `voorlichtingsdocumene of 'ander or-
ganisatiedocument'. De toegang tot deze bekendmakingen zal voor de burger 
niet altijd even groot zijn. Dezelfde conclusie geldt voor de mate waarin deze 
bekendmakingen gelezen worden zullen worden. Binnen dit onderzoek is geen 
onderzoeksruimte gereserveerd voor onderzoek naar de mate waarin een zbo-
regeling materieel deugdelijk is bekendgemaakt. Het zou goed kunnen dat een 
reglement niet in een staatsmedium is gepubliceerd, maar zeer deugdelijk is be-
kendgemaakt in een atom door de doelgroep gelezen vakblad. Hierover kunnen 
echter in dit rapport geen harde uitspraken worden gedaan. Voor dit onderzoek 
is gewerkt met de vooronderstelling dat zbo-regelgeving overwegend nationale 
regelgeving betreft en dat daarmee de omvang van de doelgroep van een rege-
ling aanzienlijk kan zijn. Op basis van deze vooronderstelling wordt gesteld dat 
publicatie in een algemeen toegankelijk staatsmedium een hoge kenbaarheid 
betekent. Dit is, zoals gesteld, een formele aanname. Materieel kan de praktijk 
anders uitwijzen. 

• Vindplaats 
• Datum inwerkingtreding 
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4.4 	Materiele kwaliteitseriteria (3) 

Regelgeving van overheidswege is gericht op de verandering van ongewenst ge-
drag of op verandering van een ongewenste situatie. De vorm van het instrument 
behoort vanuit een communicatief perspectief, zoals in paragraaf 4.2 is bespro-
ken, te voldoen aan bepaalde kwaliteiten. De vorm van de regeling is zeer be-
langrijk, maar staat uiteindelijk ten dienste van de inhoud. De materiele werking 
van de regeling staat in deze paragraaf centraal. 

De toetsing van de materiele kwaliteit van een zbo-regeling is uitgevoerd aan de 
hand van een tekstuele analyse ('een papieranalyse'). Hierbij is de tekst van de 
regeling en de inhoud van een toelichting bij de regeling onderzocht op indica-
ties voor de uitvoerbaarheid/handhaaf-baarheid en de rechtszekerheid/rechtsge-
lijkheid. Ten aanzien van uitvoerbaarheid/handhaaf-baarheid van een regeling is 
getoetst aan het type handelingen die op grond van de zbo-regeling verricht zul-
len moeten worden en de verwachte (mogelijke) vraagstuklcen die hierbij een rol 
kunnen spelen. In een toelichting bij een zbo-regeling kan aandacht besteed 
worden aan de uitvoerbaarheid, hoewel deze inhoud van een toelichting niet 
voor elk type zbo-regeling verplicht gesteld hoeft te worden (zie `3b. Toelich-
ting' van dit hoofdstuk). De kwaliteit van de rechtszekerheid/rechtsgelijkheid 
van een regeling zijn vastgesteld door te letten op juridische vage en/of open be-
grippen en — voor zover relevant — het overwegen van rechtsbescherming in een 
toelichting. 

Voor een gedeelte dient de wetgever al een afweging gemaakt te hebben over de 
uitvoer-baarheid van een taak voor een zbo. Als de wetgever een regulerende 
taak toekent aan een zbo dan mag aangenomen worden dat de wetgever over de 
reguleringsproblematiek van een onderwerp heeft nagedacht en gemeend heeft 
dat het betreffende zbo in staat zou moeten zijn adequaat een onderwerp te re-
gelen. De keuze voor de taaktoewijzing aan een zbo staat in dit rapport althans 
niet ter discussie. Of de wetgever altijd even zorgvuldig een taak toewijst aan 
een zbo, vanuit het oogpunt van de praktische uitvoerbaarheid van de taak, is 
een geheel eigen vraagstuk. Het is mogelijk dat een 'op papier' gecompliceerd 
uitvoeringsvraagstuk zich tijdens de dagelijkse uitvoering nauwelijks voordoet. 
Dit geldt analoog evenzo voor een 'op papier' te constateren aantasting van de 
rechtszekerheid. De analyse geeft een beeld-verkenning van de materiele vraag-
stukken die zich — naar verwachting — in meer of in mindere mate kunnen/zullen 
openbaren, gezien de tekstuele inhoud van de regeling. 

De materiele kwaliteit is uitgewerkt in deze thema's: 
4.4.1 Effectiviteit en efficiency; uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid 
4.4.2 Rechtsbeginselen; rechtsgelijkheid en rechtszekerheid 
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4.4.1 	Effectiviteit en efficiency (aanw. 8 —9, 11, 12, 13, 14, 15) 

Regelgeving heeft, naast een eventuele symboolfunctie, geen enkele betekenis 
als zij niet uitgevoerd kan worden. Hierover zal eenieder het eens zijn. Dit bete-
kent niet dat met de constatering dat een bepaalde regeling pragmatisch gezien 
wel uitgevoerd kan worden het verhaal ten einde is. Uitvoerbaarheid, of liever 
de mate van uitvoerbaarheid, is te relateren aan tal van factoren. In de eerste 
plaats heeft uitvoering van regelgeving een belasting van de rechtssubjecten tot 
gevolg. Zowel het uitvoerende bestuursorgaan als de burger worden belast met 
verschillende lasten. Deze kosten kunnen varieren van druk op de personeelsca-
paciteit en de financier' aan de zijde van het bestuursorgaan tot beperking van 
vrijheidrechten of financiele plichten voor de burger aan de andere zijde. Naast 
de directe uitvoeringslasten zijn er lasten die hiervan een afgeleide vormen. Een 
regeling bevat veelal niet alleen uitvoeringscomponenten maak ook handha-
vingscomponenten. De handhaving van regelgeving houdt een aanvullende ca-
pacitaire last in voor het bestuur. Burgers kunnen op hun beurt rechtsmiddelen 
aanwenden tegen uitvoerings- of handhavingsbesluiten. Ook dit vergt capaciteit 
van het bestuursorgaan (bijvoorbeeld bezwaarschriftcommissies e.d.). 

De handhaafbaarheid van regels is afhankelijk van een aantal specifieke hand-
havingsfactoren. Factoren als de bestuurlijke bereidheid te handhaven, de detec-
tiekans en de strafmaat spelen een rot bij het uiteindelijke succes van handha-
ving. De doeltreffendheid en doelmatigheid waarmee uitgevoerd of gehandhaafd 
kan worden geven een waarde aan de materiele doorwerking van regelgeving in 
de maatschappij. 

Uitvoerbaarheid/Handhaafbaarheid 
Aan de doeltreffendheid van uitvoering ligt een doelstelling ten grondslag. Deze 
doelstelling van een regeling, opgevat als de politiek gewenste situatie, kan in 
meerdere of mindere mate duidelijk zijn. Met een duidelijke of minder duidelij-
ke doelstelling is echter nog weinig gezegd. Een regeling zal in de pralctijk uit-
gevoerd en gehandhaafd moeten worden. Zonder uitvoering of handhaving is 
een regeling een levenloos document. De uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid 
van een regeling is afhankelijk van een aantal factoren. Een gezamenlijk criteri-
urn betreft de capaciteitskosten. Zowel uitvoering als handhaving vergen capa-
citeit van een bestuursorgaan. Onder capaciteit kan worden verstaan: perso-
neelscapaciteit, financier', huisvestingscapaciteit, facilitaire capaciteit, juridische 
capaciteit. Zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk is gesteld, is een empi-
risch onderzoek noodzakelijk ter waardering van het feitelijk functioneren van 
een regeling in termen van druk op de organisatiecapaciteit. Nu dit niet mogelijk 
is gebleken binnen de randvoorwaarden van dit onderzoek zijn de voor dit on-
derzoek hanteerbare capaciteitsvoorwaarden beperkt tot de verwachte kosten 
voor de (administratieve) personeelscapaciteit. Op grond van een uitwendige 
analyse kan met betrekking tot deze kosten voorzichtig een inschatting worden 
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gemaakt. Ter beoordeling van het functioneren van handhaving is in 1994 door 
de Inspectie Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie een nalevings- en 
handhavingsmodel opgesteld: de tafel van elf. Het model geeft een beeld van de 
dimensies die van belang zijn voor de neiging tot naleving. Omgekeerd kan 
vanuit dit model bepaald worden welke handhavingsinspanningen naleving be-
vorderen. Een dimensie als `de controlekans' beInvloedt normconform gedrag, 
maar is tevens een capaciteitbeperkende factor. De druk op de personele uitvoe-
rings- en handhavingscapaciteit is voomamelijk gemeten door te letten op het 
type uitvoerings- en handhavingshandelingen welke door het uitvoerende of 
handhavende ambtenarenapparaat verricht dienen te worden. Hierbij wordt de 
veronderstelling toegepast dat een administratieve afhandeling minder zwaar 
drukt op de personeelscapaciteit dan intensief optreden in het veld. De toelich-
tingen bij de zbo-regelingen zullen voorts onderzocht worden op overwegingen 
die betrekking hebben op uitvoerbaarheid/handhaafbaarheid. De aandachtspun-
ten: 

• type handelen dat noodzakelijk is voor uitvoering/handhaving (capacteits-
kosten) 

• toelichting bij regeling: kosten-baten, verwachte uitvoeringsproblemen, ver-
antwoording voor (evenredigheid van) instrumentkeuze 

4.4.2 	Rechtsbeginselen (aanw. 10, 18) 

Rechtszekerheid en Rechtsgelificheid 
De beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid vertegenwoordigen de 
grondgedachte van de modeme democratische rechtsstaat. In een rechtsstaat 
worden de overheid en de burger gebonden aan het recht. Het beginsel van de 
rechtszekerheid verwoordt de behoefte aan voorspelbaarheid van het recht. 
Rechtsgelijkheid beoogt willekeur in de toepassing van het recht uit te sluiten. 
Beide beginselen zijn een onderdeel gaan vormen van het functioneren van de 
modeme maatschappij, zowel in de verhoudingen tussen de burger en de over-
heid als in de verhoudingen tussen burgers onderling. Uit het vereiste dat de 
overheid niet naar willekeur de burger in zijn rechten aan mag tasten zijn een 
aantal andere (publiekrechtelijke) rechtsbeginselen ontstaan. Het strafrecht biedt 
een zeer duidelijk voorbeeld. Grondwettelijk is in artikel zestien vastgelegd dat 
geen feit strafbaar is dan na voorgaande wettelijke strafbepaling. Het verbod van 
terugwerkende kracht geldt niet alleen voor het strafrecht, maar ook voor de 
overige rechtsgebieden. Een met het verbod van terugwerkende kracht samen-
hangend verschijnsel is overgangsrecht. Overgangsrecht kan ervoor zorgen dat 
elkaar opvolgende rechtregelingen niet tot onrechtvaardige of onlogische situa-
ties leiden. Ook kan overgangsrecht ervoor zorgen dat geen plotselinge 
'rechtsleemten' ontstaan. Overgangsrecht mag, in beginsel, niet met terugwer-
kende kracht de burger in een meer nadelige positie brengen. In relatie tot de 
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rechtszekerheid zijn tal van praktische bepalingen opgenomen in de Algemene 
wet bestuursrecht en andere wetten. Vereisten als een afgebakende beslistermijn, 
duidelijke besluitmotivering en verwijzing naar bezwaar en beroep in een be-
schikking geven een praktische inhoud aan het beginsel van de rechtszekerheid. 
De subjectieve zijde van de rechtszekerheid is het vertrouwensbeginsel. Dit be-
ginsel in gefundeerd op de gedachte dat door de overheid gewekt vertrouwen in 
beginsel gehonoreerd dient te worden. Er zal hierbij sprake moeten zijn van ge-
rechtvaardigd vertrouwen. Indien de burger weet of had kunnen weten dat een 
orgaan in het geheel niet bevoegd is een bepaalde toezegging te doen, kan niet 
gesteld worden dat deze burger een gerechtvaardigd beroep kan doen op zijn 
vertrouwen in de toezegging van het bestuursorgaan. Het vertrouwensbeginsel 
kan geschonden worden als zwaarwegende algemene belangen tot een andere 
uitkomst leiden. Het type gedraging van het bestuur is mede bepalend voor een 
gerechtvaardigd beroep op het vertrouwensbeginsel. De `krache waarmee vet-
rouwen wordt gewekt neemt — globaal — in schaal af naar gelang het type han-
deling. De inhoud van een informatiefolder zal niet snel het bestuur in absolute 
zin kunnen binden. Bestuurswetgeving, daarentegen, wekt een zwaar te recht-
vaardigen vertrouwen bij de burger. In regelgeving worden direct rechten en 
plichten neergelegd. Een bestuursorgaan kan niet naar willekeur ten nadele van 
een specifiek burger afwijken van algemeen geldende regels, zonder dat dit een 
schending betekent van het vertrouwen van de burger in consistente en objectie-
ve regelgeving.. 27  Het gelijkheidsbeginsel drukt uit dat in Nederland eenieder 
gelijk is voor de wet. Dit betekent niet dat in alle gevallen alle burger gelijk be-
handeld moeten worden. Het beginsel betekent wel dat ongelijke behandeling 
gerechtvaardigd zal moeten worden. Veel wetgeving zou `te hard' worden als 
voor eenieder altijd exact dezelfde wettelijke norm zou gelden. Voor het bestuur 
geldt de voorwaarde dat, wil het bestuur het verbod van willekeur eerbiedigen, 
een goede motivatie voor het afwijken van de harde normstelling gegeven 
wordt. Vervolgens dient het bestuur overeenkomstige van de norm afwijdende 
gevallen op een gelijke wijze te behandelen, zodat niet alsnog het gelijkheidsbe-
ginsel wordt geschonden. 

Samengevat wordt binnen de tekstuele mogelijkheden van dit onderzoek gelet 
op het verbod van terugwerkende kracht, op overgangsrecht en op bewoordin-
gen die de rechtsonzekerheid/rechtsongelijkheid vergroten. Tevens wordt gelet 
op mogelijke aandacht voor de rechtsbescherming in de toelichting bij een zbo-
regeling, aangezien dit voor de burger een goed hulpmiddel kan zijn. 

• vage, rechtsonzekerheid/rechtsongelijkheid vergrotende, bewoordingen 
• objectiviteit en objectivering van normen 
• aandacht voor rechtsbescherming 

27. Zie voor een meer uitvoerige beschrijving van het rechtszekerheidsbeginsel/vertrouwensbeginsel: 
Nicola, P., Bestuursrecht, Factotum, Amsterdam 1997, p. 468 e.v. 



Deel II 

Kwantitatieve en Kwalitatieve Analyse 



Hoofdstuk 5 

Zelfstandige bestuursorganen en 
regelgevende bevoegdheden- 

5.1 	Inleiding 

Binnen de eerste fase van het onderzoek naar de omvang en kwaliteit van regel-
geving door zelfstandige bestuursorganen is tot doel gesteld het samenstellen 
van een actuele zbo-inventarisatie en het vaststellen van de omvang van regel-
gevende bevoegdheden onder zelfstandige bestuursorganen. De kwantitatieve 
onderzoeksresultaten uit deze eerste fase van het onderzoek staan in dit hoofd-
stuk centraal. De feitelijke resultaatoverzichten zijn terug te vinden in de bijla-
gen. In dit hoofdstuk wordt ten eerste toegelicht wellce onderzoekskeuzes zijn 
gemaakt en wellce onderzoeksmethoden zijn toegepast. Vervolgens wordt aan-
dacht besteed aan de resultaten van het onderzoek. Een analyse van de resultaten 
van de verzonden vragenlijsten is het derde en laatste onderwerp dat in dit 
hoofdstuk aan bod zal komen. Bekeken wordt op basis van de respons hoe groot 
het zelfinzicht is van de zbo-populatie. 

5.2 	Inventarisatie 

Aan de hand van de voor dit onderzoek opgestelde zbo-definitie is een geactua-
liseerde zbo-inventarisatie opgesteld. Hierbij zijn verschillende bestaande over-
zichten van zelfstandige bestuursorganen benut voor het eindresultaat. Een ruwe 
samenstelling van de inventarisatie heeft, in eerste instantie, geleid tot een over-
zicht van ongeveer 230 separate organen of clusters van organen. 

Mede op basis van de ten behoeve van dit onderzoek vastgestelde zbo-definitie 
zijn (vervolgens) een aantal (categorieen van) organisaties weggelaten uit de in-
ventarisatie. Daarbij is als datumgrens voor de beoordeling van de actualiteit van 
de zelfstandige bestuursorganen de datum van 1 september 2001 aangehouden. 
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Het nu volgende gedeelte biedt een verantwoording voor de keuzes die gemaakt 
zijn. 28  

I. Politieregio's 
Politieregio's voldoen blijkens de memorie van toelichting bij de Kaderwet niet 
aan het zbo-criterium 'van de centrale overheid', omdat, zo stelt de Memorie 
van Toelichting bij de Kaderwet29, politieregio's lange en diepe wortels hebben 
in het decentrale bestuur. De politieke verantwoording voor dit onderwerp wordt 
vooral decentraal bepaald, hoewel in het collegebestuur van een politieregio te-
yens een hoofdofficier zitting heeft. Dit standpunt is overgenomen. De politiere-
gio' s zullen niet in onze zbo-inventarisatie opgenomen worden. 

2. PBO's 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties en andere openbare lichamen voor be-
roep, ingesteld op grond van art. 134 GW, hebben een eigen historische ontwik-
keling ondergaan. Hierdoor hebben deze organen een eigen staatsrechtelijke po-
sitie verkregen. De Kaderwet sluit PBO' s en andere openbare lichamen van be-
roep uit van de toepassing van deze wet, door deze openbare lichamen niet 'op 
het niveau van de centrale overheid' te achten. Een organisatie als bijvoorbeeld 
de Orde van Advocaten wordt hiermee uitgesloten van het zbo-begrip van de 
Kaderwet. Overeenkomstig de onderzoeksvraag — welke zbo's, niet zijnde een 
PRO, zijn er — zijn PRO's en andere openbare lichamen van beroep buiten be-
schouwing gelaten. 

De volgende organisaties zijn wel aangetroffen in de gevonden bestaande zbo-
overzichten, maar zijn niet opgenomen in de zbo-inventarisatie bij dit rapport, 
aangezien het PBO's zijn: 

• Nederlands instituut van registeraccountants (Nivra) 
• Nederlandse Loodsencorporatie 
• Nederlandse Orde van Accountants Administratie-consulenten 

(NOvAA) 
• Nederlandse Orde van Advocaten 
• Orde van Octrooigemachtigden 

3. Adviesorganen 
Organisaties die alleen advies uitbrengen zijn niet ondergebracht in de zbo- 
inventarisatie bij dit rapport. Het functioneren van adviescolleges heeft een ge- 
heel eigen inslag. Voor adviescolleges die de rijksoverheid van advies dienen 

28. Met verwijzing naar andere gevonden bestaande zbo-overzichten wordt bedoeld: de zbo-
invenarisaties op <overheid.n1>; de bijlage bij de ICaderwetnota, Tk 2000-2001, 27 426, or. 5; de 
Staatsalmanalc 2001, Rekenkameroverzicht, TK 1994-1995, 24 130, nr. 3. 

29. TK 2000-2001, 27426, or. 3, p. 9. 
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bestaat reeds een eigen kader, de Kaderwet adviescolleges. Daarmee is voor or-
ganen als SER en de Onderwijsraad al geduid op de specifieke aard van een ad-
viestaalc. Analoog aan deze redenering zijn in dit rapport de overige adviesorga-
nen niet betroldcen in de samenstelling van de inventarisatie. De onderzoeksop-
dracht houdt in dat adviescolleges vanwege de aard van de functie van de colle-
ges evenals PBO's uitgezonderd zijn van de doelstellingen van dit onderzoek. 

De volgende adviesorganen zijn wel aangetroffen in andere zbo-inventarisaties, 
maar worden in dit rapport niet meegewogen: 

• Kanselarij der Nederlandse Orden; advisering over toekenning van de ordes 
• Raad voor de strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ); voorheen 

de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing, en het College van advies 
voor de justitiele kinderbescherming; advisering 

• Stichting DLO; privaatrechtelijke cluster van organisaties; verricht land- 
bouw-kundig onderzoek ten gunste van landbouw en ruimtelijke ordening 

• Privaatrechtelijk vormgegeven `uitvoerders'; Stichting borgstellingsfonds 
voor de landbouw, Stichting ontwikkelings- en saneringsfonds voor de land-
bouw, Stichting ontwildcelings- en saneringsfonds voor de visserij, Stichting 
kwaliteitsgarantie vleeskalversector, Stichting tot ontwiklceling van agrari-
sche onderwijskunde en scholing (STOAS), Stichting zeemanswelzijn; zijn 
op overheidstalcen georienteerd, maar bezitten geen wettelijk openbaar ge- 

4. Onderwtjsinstellingen 
Bestuursorganen van (hoger)onderwijsinstellingen zijn buiten de werlcing van de 
Kaderwet geplaatst. Het is blijkens de memorie van toelichting bij de Kaderwet 
niet wenselijk dat onderwijsinstellingen binnen het stelsel van de Kaderwet 
worden gesteld. De argumenten hiervoor houden in dat voor onderwijsinstellin-
gen al een uitputtend wettelijk kader voor handen is, zoals de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Feitelijk zijn met openbaar gezag be-
klede organen van onderwijsinstellingen bestuursorgaan en behoren zij tot het 
zbo-begrip, tenzij de instellingen zijn ingesteld op een ander overheidsniveau 
(criterium 'van de centrale overheid'). Binnen de zbo-inventarisatie van dit on-
derzoek worden de onderwijsinstellingen op het niveau van de rijksoverheid wel 
geacht zbo te zijn. De argumentatie achter het buiten de werking van de Kader-
wet houden van onderwijsinstellingen is voor de strekking van dit onderzoek 
niet relevant. Nu voor dit onderzoek geen reden gevonden kan worden voor de 
uitsluiting van hoger-onderwijsinstellingen worden ze ingevoegd in de zbo-
inventarisatie. 
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5. Keurings- en certificeerinstellingen 
Op tat van terreinen binnen de Nederlandse maatschappij zijn keurings- en certi-
fice,erinstellingen werkzaam. Bekende voorbeelden zijn de APK-keurstations, of 
de certificeerinstellingen uit de scheepsvaart. De keurings- en certificeerinstel-
lingen zijn bekleed met openbaar gezag, aangezien zij over de exclusieve be-
voegdheid beschikken de rechtspositie van andere burgers te beinvloeden. Keu-
rings- en certificeerinstellingen dienen door de overheid erkend te worden en 
beschikken over de exclusieve bevoegdheid tot bepaling van rechtsposities van 
andere burgers op grond van nationaal of (geimplementeerd) intemationaal 
recht. Burgers kunnen pas een zeker recht uitoefenen nadat een certificaat is 
verkregen. Aangezien de terreinen waarop de keuringsinstellingen werkzaam 
zijn zeer divers zijn en de samenstelling aan een constante wijziging onderhevig 
is, is niet een uitputtende lijst van deze zbo's opgesteld. Er is geen sprake van 
een absoluut monopolie op een overheidstaak door c'en keuringsinstelling of een 
beperkt aantal keuringsinstellingen binnen deze categorie van zbo's. Binnen de 
certificering zijn veelal verschillende concurrerende privaatrechtelijke rechtsper-
sonen actief. Mogelijk zou een gericht vervolgonderzoek met betrekking tot de-
ze categorie kunnen leiden tot een totaaloverzicht van deze deelpopulatie. In on-
ze inventarisatie is ervoor gekozen de deelpopulatie van keurings- en certifi-
ceerinstellingen als cluster op te nemen. Enkele belangrijke en monopolistische 
keuringsinstellingen, zoals te vinden op het terrein van de landbouw, maken in-
tegraal onderdeel uit van de inventarisatie. 

Een overzicht van gevonden keurings- en certificeerinstellingen: 

• American Bureau of Shipping (ABS), Bureau veritas, D.A.R.E. Consultan-
cy, Det Norske Veritas, European Certification Bureau Nederland BV, 
Germanischer Lloyd (GL), Hollandse Signaalapparaten, Lloyd's Register of 
Shipping (LR), Nederlands Keuringsinstituut voor Pleziervaartuigen, Nip-
pon Kaiji Kyokai (NICK), Registro Italian° Navale (RINA), Telefication 
BV, Kema N.V., APK-keuringsstations 

6. Door de rechter erkende zbo's 
De door de rechter erkende bestuursorganen vormen een restcategorie van zelf-
standige bestuursorganen. De rechter is van mening dat deze organisaties e,en 
publieke taak uitvoeren en dat daarmee vastgesteld kan worden dat deze organi-
saties bestuursorganen zijn. De uitspraak van de rechter kan ten aanzien van de-
ze organisaties in de plaats gesteld worden van een wettelijke grondslag, tenzij 
bij wet dit uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Voorbeelden van door de rechter als 
bestuursorgaan erkende organisaties zijn onder andere de Stichting Silicose-oud-
mijnwerkers, de Stichting Waarborgfonds Eigen Waning en de Stichting fonds 
watersnoodramp". De Kaderwet sluit materieel de door de rechter erkende be- 

30. ABRvS 30 november 1995, AB 19961136; Rb. Amhem 3 september 1997, AB 1997/422; Rb. 
Roerrnond 20 december 1996, JB 1997155 
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stuursorganen uit van het zbo-begrip door een wettelijke instellingsgrondslag te 
vereisen. De kwalificatie van de rechter lijkt enigszins voort te komen uit een 
gebrek aan andere kwalificeertitels voor privaatrechtelijke organisaties die, naar 
de opvatting van de rechter, een overheidstaak behartigen. Voor dit onderzoek is 
geen grond aanwezig geacht voor het niet-opnemen van de door de rechter er-
kende bestuursorganen in de zbo-inventarisatie. Formeel kunnen de door de 
rechter erkende zelfstandige bestuursorganen geen regelgevende bevoegdheid 
bezitten. Immers, formeel dient regelgevende bevoegdheid bij of lcrachtens de 
wet te zijn ingesteld (legaliteitsbeginsel). Ten aanzien van negatief overheids-
optreden is het legaliteitsbeginsel een van de steunpilaren van onze rechtsstaat. 
Eenieder zal het erover eens zijn dat ge- en verbiedende overheidsregulering 
dient te berusten op een wettelijke grondslag. Ook ten aanzien van positief over-
heidsoptreden is de overtuiging ontstaan dat dit optreden van de overheid in be-
ginsel een legale basis in de wet behoeft. De meningen lopen uiteen van een ge-
hele toepassing van het legaliteitsbeginsel op al het overheidsoptreden 31  tot be-
perking van het vereiste van een wettelijke grondslag tot die onderwerpen waar-
bij `Wesentliche' overheidsbeslissingen aan de orde zijn 32 . Uit de jurisprudentie 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak blijkt dat ook als er sprake is van 
leistungsverwaltung' (presterende overheid) de legaliteitseisen kunnen gel-
den.33  De rechter benut hierbij vaak het spiegelbeeld van de prestatie — de ver-
plichting tot nalcoming van voorwaarden, of de verplichting onverschuldigde 
bedragen terug te betalen — om tot de conclusie te komen dat ook presterend 
handelen van het bestuur voor de burger plichten in kan houden. Daarmee maakt 
de rechter impliciet duidelijk dat voorwaarden en plichten aan een overheids-
prestatie als het verlenen van een subsidie onder het legaliteitsbeginsel vallen. 
Inmiddels is voor het verstreklcen van subsidies een wettelijke grondslag vereist 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (art. 4:23 Awb). Waar de rechter 
invulling mag geven aan het ruim gedefinieerde begrip van een bestuursorgaan 
is de rechter niet bevoegd zelfstandig een grondslag te formuleren voor regelge-
vende bevoegdheden die, vanuit het legaliteitsbeginsel, behoren te berusten op 
een wettelijke grondslag. De onderwerpen die de gevonden rechterlijke-zbo's 
mogen reguleren houden weliswaar een prestatie in, maar zijn van een dusdanig 
ingrijpende aard dat gesteld kan worden dat het handelen van deze zbo's een 
wettelijke basis behoeven. De Stichting silicose-oud-mijnwerkers, bijvoorbeeld, 
kan vergoedingen afgeven die als inkomsten aangemerkt kunnen worden. Daar-
bij kunnen mogelijk voorwaarden gesteld worden en zal een recht tot terugvor- 

31. Zie bijv. Scheltema, M., advies aan de Parlementaire enquetecommissie bouwsubsidies, TK 1987- 
1988, 19 623, nr. 30, waarin wordt betoogd dat vanuit de rechtsgelijkheid een wettelijke grondslag 
vereist is. 

32. Eijlander, Ph, De wet stellen, proefschiift Tilburg 1993. Eijlander, Ph., "Wetmatig subsidiebeleid?", 
in: L.J.A. Damen en T. Hoogenboom (red.), In de sfeer van het administratieve recht, opstellen aan-
geboden aan W. Konijnenbelt, Utrecht 1994. Eijlander bespreekt de `wesentlichkeitstheorie', waar-
bij de ingrijpendheid van overheidsbeslissingen als criterium voor het legaliteitsbeginsel wordt aan-
genomen. 

33. AR 30 juni 1992, AB 1993, 447 m.n. AFMB; AB 4 november 1993, AB 1994, 182, m.n. NV. 
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dering bestaan. De statuten en reglementen van de door de rechter erkende zbo's 
zijn juridisch hooguit te kwalificeren als beleidsregels. Daarmee is een enigszins 
wankele basis gecrederd voor de bevoegdheid beschikkingen af te geven. Mo-
gelijk kan een wettelijke erkenning van de regelingen of het wettelijk toekennen 
van regelgevende bevoegdheid een meer solide fundament opleveren. 

Binnen de juridisch-dogmatisch interessante categorie van de door de rechter 
erkende zelfstandige bestuursorganen bestaan nog een geheel eigen restcategorie 
van organisaties. Dit zijn organisaties waarvoor geldt dat zij, overeenkomstig de 
redenering van de rechter, zelfstandig bestuurorgaan geacht kunnen worden. Let 
wel, formeel zijn deze organisaties (nog) niet door de rechter/overheid erkend 
als zelfstandig bestuursorgaan bij rechterlijke uitspraak c.q. bij of krachtens wet. 
Analoog aan de opvatting van de rechter kan echter geconcludeerd worden dat 
de organisaties voldoen aan de kenmerken die door de rechter gesteld worden 
aan potentiele bestuurorganen. De rechter toetst aan de binding met de (klassie-
ke) overheid en het publieke karalcter van een taak die door een organisatie be-
hartigd wordt. Zo heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak in 1995 de Stichting 
Silicose-oud-mijnwerkers bestuursorgaan verklaard, vanwege de (financiele) 
band tussen de stichting en de Staatssecretaris van SZW en de positie van de 
rijksoverheid bij uitvoering/wijziging van het reglement van de stichting. Uit 
onder meer de binding met de overheid wordt aangenomen dat er spralce is van 
een overheidstaak (openbaar gezag) welke feitelijk wordt behartigd door een or-
ganisatie die buiten het stelsel van de publiekrechtelijke erkenning werkzaam is. 
Anders geformuleerd, naar de overtuiging van de rechter oefent een organisatie 
als de Stichting Silicose-oud-mijnwerkers en publieke taak uit zonder dat een 
publiekrechtelijke erkennings- of instellingsgrondslag gecre&d is. In het ontbre-
ken van een wettelijke grondslag ziet de rechter echter geen aanleiding de orga-
nisatie niet als bestuurorgaan te benoemen. De volgende organisaties zijn ge-
vonden en voldoen aan de voorwaarden die de rechter stelt aan rechterlijke er-
kenning van een organisatie als bestuursorgaan. 

• Stimuleringsfonds Openbare Gezondheidszorg 
• Patientenfonds 
• Stichting Rechtsherstel Roma en Sinti 
• Stichting Maror-gelden overheid 
• Stichting Rechtsherstel Nederlanders in Indie 
• Stichting Hulpfonds Slachtoffers BijImerramp 
• Stichting Fonds Slachtoffers Legionella-epidemie 

Deze organisaties zijn materieel te beschouwen als zelfstandige bestuursorga-
nen, maar een wettelijke of rechterlijke erkenning heeft formeel nog niet plaats-
gevonden. In de eind-inventarisatie (zie bijlage 1.) zijn deze zeven organisaties 
opgenomen analoog aan het standpunt van de rechter. Op grond van de redene-
ring van de rechter kunnen deze organisaties als zelfstandig bestuursorgaan aan- 



5: ZBO'S EN REGELGEVENDE BEVOEGDHEDEN 	 63 

gemerkt worden. Dat de organisaties formeel nog niet zijn erkend kan — op zich-
zelf — geen voorwaarde vormen voor het gegeven dat de organisaties zich als 
zelfstandig bestuursorgaan `behoren' te gedragen. 

De categorie van door de rechter erkende zbo's en de categorie van mogelijk 
door de rechter te erkennen zbo's vormen een interessante tak van het openbaar 
bestuur in Nederland. Juridische interessant vanwege de staatsrechtelijke en be-
stuurrechtelijke kwalificatie van het orgaan het handelen van het orgaan, dog-
matisch-rechtstheoretisch interessant vanwege het feit dat nieuw bestuur over de 
burger door de rechter ingesteld kan worden. Met name op het juridische vlalc 
zijn een aantal belangrijke vraagstukken aan de orde. De algemene besluiten van 
door de rechter erkende zbo's kunnen geen a.v.v.'s zijn. Volgens de formele de-
finitie van het a.v.v.-begrip dient te zijn voorzien in een wettelijke basis voor het 
binden van burgers, of het mogen toekennen van `wesentliche rechten', als sub-
sidierechten. Materieel kunnen bijvoorbeeld subsidiereglementen zeer goed be-
schouwd worden als algemeen bindend, voor zowel de belanghebbende burger 
als het bestuursorgaan zelf. Kan aan dit feitelijke gegeven juridische rechts-
kracht worden verleend door de rechter? Naar het inzicht dat aan dit rapport ten 
grondslag ligt is dit niet mogelijk. Is het wenselijk dat de rechter bestuursorga-
nen in kan stellen? Zo nee, hoe verhoudt zich ingrijpen door de wetgever op dit 
vlak met de rolverdeling tussen de wetgever en de rechter, volgens de theorie 
van de 'checks and balances'. Interessante onderzoeksvragen waarop binnen dit 
rapport geen antwoord kan worden gegeven. Mogelijk vormen deze vragen een 
aanleiding tot een nader verkennend en theoretiserend onderzoek op dit terrein. 

7. Overige 
De volgende organisaties zijn gevonden in andere bronnen, maar weggelaten uit 
de zbo-inventarisatie vanwege het vervallen van de zbo-status: 

• De ANWB; zbo-taak is overgenomen door Vaarbewijs- en marifoonexa-
mens CV 

• Commissie van advies omtrent de geschiktheid als scheepsbevrachter; wet-
telijke grondslag is ingetrokken (Vrachtverdelingsregeling, regeling instel-
ling commissie van advies omtrent de geschiktheid als scheepsbevrachter) 

• Stamboekorganisaties voor paarden en aanverwante organisaties (vervallen 
Paardenwet) 

• Herkeuringscornmissie Arbeidsomstandighedenwet; wettelijke grondslag is 
vervallen 

• Rijksakademie van beeldende kunsten; wettelijke grondslag is vervallen 
• scholingsfonds kunst en cultuur; geen wettelijke basis 
• Rode kruis, commissie voor de bloedtransfusie. 
• stichting effectvernieuwingsbureau 
• Kamer voor de Binnenvisserij; publiekrechtelijk; gezag ex Visserijwet 

1963; buiten beschouwing in verband met opheffing zbo-status 
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• Stichting examens vakbekwaamheid honden en katten besluit; privaatrech-
telijk; gezag ex Honden- en kattenbesluit 1981; buiten beschouwing i.v.m. 
(verwachte) opheffing zbo-status 

• Stichting registratie gezelschapsdieren; privaatrechtelijk; gezag ex 
• Honden- en kattenbesluit 1981; buiten beschouwing i.v.m. opheffing 

Toelichting zbo-inventarisatie (zie bulage I.) 
De inventarisatie is per ministerie onderverdeeld in drie categorieen, voor zover 
relevant. De eerste categorie (Cl) bestaat uit de zbo's die in de Kaderwetnota 
zijn opgenomen vanwege het bezitten van openbaar gezag. Anders gesteld, de 
organen uit de eerste categoric mogen voor derden bindende besluiten vaststel-
len. Het openbare gezag kan bestaan uit de bevoegdheid algemene regels te mo-
gen stellen, of beschikkingen te kunnen verlenen. De tweede categorie (C2) om-
vat die zbo's die niet bekleed zijn met openbaar gezag. Dit zijn krachtens het 
publiekrecht ingestelde zbo's die feitelijke werkzaamheden verrichten. In de 
Kaderwetnota worden de zbo's uit de C2-categorie wel opgesomd, maar vervol-
gens in een afzonderlijk deel van de bijlage uitgezonderd van de Kaderwetdefi-
nitie, aangezien de Kaderwetdefinitie uitgaat van `openbaar gezag' als criterium 
voor het zbo-begrip. In dit onderzoek is aangesloten bij het begrip testuursor-
gaan' van de Awb. De Awb stelt niet het vereiste van openbaar gezag voor a-
bestuursorganen. Daarom zijn de a-bestuursorganen die door de ICaderwetdefi-
nitie van het zbo-begrip worden uitgezonderd, vanwege het ontbreken van 
openbaar gezag, in de zbo-inventarisatie van dit rapport wel opgenomen, voor 
zover niet om andere redenen deze organen dienden te worden uitgezonderd van 
dit onderzoek. Tot slot is een derde, overige categorie toegevoegd aan de inven-
tarisatie (C3). In deze categorie zijn zbo's ondergebracht die niet in de Kader-
wetnota voorkomen, maar wel zbo zijn op grond van het zbo-begrip, zoals dat in 
dit rapport wordt toegepast. 

Per ministerie zijn de zbo's genoemd en doorgenummerd. Per zbo wordt de in-
stellings-grondslag aangegeven, gevolgd door de constatering van regelgevende 
bevoegdheid. Indien regelgevende bevoegdheid is vastgesteld, wordt de be-
voegdheidsgrondslag voor de regelgevende bevoegdheid ingevuld en wordt in 
termen van technisch, organisatorisch of bijzonder geval het onderwerp van de 
regelgevende bevoegdheid getypeerd. 
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5.3 	Resultaten van samenstelling zbo-inventarisatie en zbo's met 
regelgevende bevoegdheid 

5.3.1 Resultaten van samenstelling zbo-inventarisatie 

Het resultaat van de binnen dit onderzoek opgestelde zbo-inventarisatie is een 
overzicht van 153 zelfstandige bestuursorganen, waarvan een aantal als cluster-
notering is opgenomen (bijv. Academische ziekenhuizen, Grondkamers). Een 
initieel overzicht van circa 230 organisaties is hierbij, met inachtneming van de 
onderzoekskeuzes zoals deze in de vorige paragraaf zijn omschreven, geredu-
ceerd tot dit resultaat. Publielcrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO's) en advies-
organen zijn weggelaten uit de inventarisatie. Ditzelfde geldt voor organisaties 
die geen publieke taak meer vervullen of zelfs niet meer bestaan. Met het ver-
vallen van de Paardenwet is voor de organisaties op het terrein van de paarden-
sport geen publieke taak meer weggelegd. De organisaties in kwestie betreffen 
met name stamboekverenigingen. Daarmee kunnen circa 20 voormalig-zbo's uit 
de overzichten weggelaten worden. Met het wegvallen van de wettelijke grond-
slag is voorts de volgende organisatie weggelaten: commissie van advies om-
trent de geschiktheid als scheepsbevrachter. Mogelijk onder invloed van de Eu-
ropese vrije marktwerking is de wettelijke basis voor dit zbo vervallen. De in-
trekking van het Honden- en kattenbesluit betekent dat organisaties op dit terrein 
hun zbo-status verliezen. 

Organisaties als het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de Stichting arbeids-
markt en opleidingsfonds voor de overheid, de OV-studentenkaart B.V., het 
Spoorwegpensioenfonds, de Stichting fonds Nederlandse veefokkerij, de Stich-
ting registratie gezelschapsdieren Nederland, het Toeslagenfonds, het Algemeen 
Werkloosheidsfonds, het Arbeids-ongeschiktheidsfonds, de Nederlandse film-
keuring, het Rode Kruis, en de Dienst omroepbijdragen kunnen uit vervolgover-
zichten weggelaten worden, aangezien deze organisaties hetzij zijn opgeheven, 
hetzij zijn gefuseerd met een andere instelling, hetzij de overheidstaak hebben 
verloren. 

Na de uitgevoerde reductie kunnen de conclusies getrokken worden. Het uitein-
delijke aantal zelfstandige bestuursorganen blijkt, onder toepassing van de zbo-
definitie van dit rapport, relatief overzichtelijk (153 zbo's). Daarbij dient opge-
merkt te worden dat het aanzienlijke cluster van keurings- en certificeerinstel-
lingen niet gespecificeerd wordt binnen dit rapport. De reductie van het aantal 
zelfstandige bestuursorganen betekent niet dat de status van alle overige binnen 
dit onderzoek gevonden organen hiermee is vastgesteld. Enkel is vastgesteld dat 
het geen zelfstandige bestuursorganen betreft. Het residu is zeker geen uitput-
tend overzicht van PBO' s of adviesorganen. 



Aantal zbo's per ministerie 

ministerie 	 Aantal 	Groot aantal (> 13) of klein 
aantal (<14)* 

ministerie van BuiZa 	 1 	 Klein 

ministerie van BZK 	 7 	 Klein 

ministere van Justitie 	 11 	 Klein 

ministerie van V&W 	 27 	 Groot 

ministerie van VROM 	 10 	 Klein 

ministerie van [NV 	 19 	 Groot 

ministene van SZW 	 18 	 Groot 

ministerie van OCW 	 24 	 Groot 

ministerie van VWS 	 24 	 Groot 

ministerie van Defensie 	 2 	 Klein 

ministerie van EZ 	 5 	 Klein 

ministerie van Financien 	 5 	 Klein 

Totaal 	 153" 
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De vooronderstelling dat voorgaande zbo-inventarisaties niet uitputtend en niet 
onderling consistent zouden zijn is bevestigd. Met name een ouder overzicht als 
de Rekenkamerlijst is achterhaald door de huidige stand van zaken. Maar ook de 
lijsten op <overheid.ni> zijn niet geheel uitputtend, consistent of correct van 
samenstelling. De 'Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij' verdient 
vermelding aangezien het een zbo betreft, hoewel deze organisatie in het geheel 
niet is opgenomen in de Kaderwetnota. Dezelfde conclusie geldt voor het colle-
ge van toezicht op de kansspelen. De stichting Aboma en Keboma blijkt over 
regelgevende bevoegdheid te beschikken maar wordt niet vermeld in de Kader-
wetnota. Daarbij dient wel opgemerkt te warden dat de regelgevende bevoegd-
heid `slechts' betrekking heeft op het bepalen van vergoedingen voor een keu-
ring. 

De ministeries van Buitenlandse zaken, Binnenlandse Zalcen, Justitie, VROM, 
Defensie, Economische Zaken en Financien 'omvatten' een relatief gering aantal 
zbo's. De overige ministeries 'omvatten' een groter aantal zbo's. In een tabel is 
het beeld als volgt: 

* 	Gerelateerd aan het gerniddelde (gemiddelde = aantal zbo's/aantal ministedes = 153/12=13 (afge- 
rond)) 

** Len aantal zbo's zijn geclusterd opgenomen binnen het totaal van 146 zbo's. De clusters, als de 
Grondkamers, de keuringsinstellingen of de ziekenfondsen, zijn te beschouwen als den type zbo. De 
verdeling in de bovenstaande tabel vermeldt het aantal (typen) zbo's per ministerie. 
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5.3.2 Zbo's met regelgevende bevoegdheid 

De geactualiseerde inventarisatie (153 zbo's) bevat 61 zelfstandige bestuursor-
ganen die beschikken over regelgevende bevoegdheid (zie bijlage 2.). In pro-
centen betekent dit dat 40% van de zelfstandige bestuursorganen over regelge-
vende bevoegdheid beschikt. Het is staatsrechtelijk niet gewenst regelgevende 
bevoegdheid (gedeeltelijk) buiten de politieke verantwoordelijkheid te stellen, 
dit volgens het staatsrechtelijke adagium: geen bevoegdheid zonder verantwoor-
delijkheid, geen verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid. De Aan-wijzingen 
voor de Regelgeving weerspiegelen dit gedachtegoed uit het staatsrecht. Aan-
wijzing 124c, lid c overweegt dat de voordelen van een verminderde ministeriele 
bevoegdheid (of lees: ministeriele verantwoordelijkheid, red.) op dienen te we-
gen tegen de nadelen voor de controle door het Parlement. Zie in dit verband 
ook aanwijzing 124d, lid c. In beginsel is alleen de formele wetgever bevoegd 
verklaard door de keuze voor de instelling van een zbo het stelsel van de minis-
teriele verantwoordelijkheid te doorlcruisen (aanw. 124e). De strekking van dit 
beginsel ligt voor de hand. Ministeriele verantwoordelijkheid is een instrument 
voor de democratische controle van het Parlement op het handelen — of het niet-
handelen — van de regering of een minister. Het is in beginsel ondenkbaar dat 
een minister dit democratisch gelegetimeerde instrument dat ten dienste staat 
van het Parlement, zonder instemming van het Parlement, in kan perken. Als het 
ingestelde zelfstandige bestuursorgaan regelgeving vast mag stellen als vorm 
van openbaar gezag dan is het beginsel van de Parlementaire betroldcenheid bij 
instelling van het zbo en bij de toekenning van regelgevende bevoegdheid zeker 
van belang. Aanwijzing 124f spreekt niet voor niets over het uitsluitend toeken-
nen van regelgevende bevoegdheden aan zbo's voor (marginale) technische of 
organisatorische onderwerpen of voor andere onderwerpen, mits in ministeriele 
goedkeuring wordt voorzien. Aanwijzing 124f impliceert dat regelgevende be-
voegheid uitsluitend toegekend mag worden aan een zbo als dat zbo evident be-
ter in staat is ten aanzien van een onderwerp regelgeving te creeren dan de klas-
sieke wetgevers. Voor beleidsmatige onderwerpen is een beperking ingebouwd 
met het vereiste van de ministeriele goedkeuring. Het spiegelbeeld is een reste-
rende direct aan het zbo-besluit te koppelen rninisteriele verantwoordelijkheid. 
Met de goedkeuringsbevoegdheid heeft een minister een instrument tot zijn be-
schikking waarmee hij rechtstreeks de status van het zbo-besluit kan beInvloe-
den. In het licht van een terug-houdende aanvaarding van regelgevende bevoeg-
heid voor zelfstandige bestuursorganen, zoals hierboven is geschetst, kan gecon-
cludeerd worden dat de omvang van de regelgevende bevoegdheden onder de 
zbo-populatie als aanzienlijk te kwalificeren valt. 

De aard van de regelgevende bevoegdheden is getypeerd in termen van organi-
satorisch, technisch of bijzonder geval. De typering heeft plaatsgevonden op ba-
sis van een tekstuele analyse van de wettelijke grondslag. In een enkel geval laat 
de wettelijke grondslag ruimte voor elke typering. De wettelijke grondslag uit de 



Zelfstandi • e bestuursorganen  
Gevonden zbo's: 	 153 	 100%  
Regelgevende bevoegdheid: 	61 	61 van 153: 	 40%  
Bijzondere regelgevende bevoegdheid: 	39 	39 van 61 : 	 64%  
(ken ministerieel goedkeuringsregime: 	12 	12 van 39 : 	 31% 
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Brandweerwet 1985, bijvoorbeeld, kent regelgevende bevoegdheid toe aan het 
Nederlands instituut voor brandweer en rampen-bestrijding. Dit instituut is be-
voegd verklaard tot het vaststellen van examenreglementen. Een examenregle-
ment kan qua inhoud varieren van uitvoeringsbepalingen tot inhoudelijke exa-
meneisen. Er is voor gekozen een mime interpretatie te hanteren van hetgeen in 
de wettelijke grondslag bepaald is. De aard van de regelgevende bevoegdheden 
is als volgt verdeeld. Van de 61 zelfstandige bestuurorganen met regelgevende 
bevoegdheid beschikken 39 zelfstandige bestuursorganen over een bijzondere 
regelgevende bevoegdheid, naast een eventuele bevoegdheid gericht op techni-
sche en/of organisatorische onderwerpen. In procenten is dit 64%. De regelge-
vende bevoegdheden van de overige zelfstandige bestuursorganen (36%) zijn 
enkel van technische en/of organisatorische aard. 
De regelgevende bevoegdheden streklcen zich hoofdzakelijk uit over onderwer-
pen als opleidings- of examenreglementen, subsidiereglementen, kwaliteitsrege-
lingen, bijdrageregels, tucht- en boeteregelingen of informatieplichten. Hiemaast 
bestaat een beperkte categorie van niet eenvoudig in deze termen te kwalificeren 
regelingen (bijvoorbeeld een piketregeling van de Raad voor Rechtsbijstand). 

Bevoegdheden tot het stellen van examenreglementen, keuringseisen, subsidie-
reglementen en tuchtreglementen zijn binnen dit onderzoek getypeerd als bij-
zonder geval, aangezien het mogelijk is dat de inhoud van de reglementen die 
zijn vastgesteld op grond van de regelgevende bevoegdheid inhoudelijke be-
leidskeuzes verwoorden. Regelgevende bevoegdheden die betreklcing hebben op 
onderwerpen als bijdragen, informatieplichten, termijnbepalingen, of procedu-
rele handelingen zijn gekwalificeerd als technisch of organisatorisch. 

Twaalf maal (van de 39) is bij de toekenning van een bijzondere regelgevende 
bevoegdheid niet voorzien in het regime van de ministeriole goedkeuring. 
Daarmee is niet conform aanwijzing 124f, lid 1, sub b gehandeld. De eerder 
aangehaalde bevoegdheid van het Nederlands instituut voor de brandweer en 
rampenbestrijding tot het mogen stellen van examenreglementen wordt niet af-
gedekt met een vorm van ministeriele goedkeuring, hoewel de bevoegdheid op 
basis van de gehanteerde analyse wel als bijzonder aangemerkt kan worden. Het 
gegeven dat in 31% van de gevallen waarin `bijzondere' regelgevende bevoegd-
heid is toegekend niet is voorzien in ministeriele goedkeuring is opmerkelijk. 
In een schema !evert een en ander het volgende beeld op: 
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Ten behoeve van de samenstelling van onze zbo-inventarisatie en een totaal-
overzicht van regelgevende bevoegdheden zijn binnen de eerste fase van het on-
derzoek een groot aantal vragenlijsten verzonden aan organisaties waarvan, op 
grond van bronoverzichten, gemeend kon worden dat het zelfstandige bestuurs-
organen zouden kunnen zijn. Aan de respondenten is ten eerste gevraagd of naar 
hun mening de organisatie te kwalificeren is als zelfstandig bestuursorgaan. 
Daarbij is de Kaderwetdefinitie als voorbeeld gegeven, maar is uitdrukkelijk ge-
steld dat de vraag beantwoord diende te worden op basis van eigen inzichten. De 
beantwoording van de overige vragen is afhankelijk gesteld van deze inleidende 
vraag. In de overige vragen heeft men onder meer wijzigingen in de organisatie-
naam en vorm aan kunnen geven. Deze vragen zijn met name behulpzaam ge-
bleken bij de doorlichting van bestaande zbo-inventarisaties. Enkele malen zijn 
organisaties verwijderd uit het door ons opgestelde initiele zbo-overzicht, van-
wege een fusie of een naamswijziging waardoor de organisatie al onder een an-
dere naam/hoedanigheid in de lijst bleek voor te komen. De vragenlijst had me-
de tot doel inzicht te verschaffen in grondslagen voor regelgevende bevoegd-
heid, vastgestelde zbo-regelgeving en de ministeriele invloed. 

Enkele algemene opmerkingen 
Aangezien de totaalrespons voldoende hoog is (48%), kan op basis van de ver-
kregen respons een redelijk beeld geconstrueerd worden van het zelfinzicht van 
organisaties die zelfstandig bestuursorgaan zijn. Het gevaar van voorspelbare 
categorische non-respons vanwege de inhoud van de vragenlijst heeft zich, naar 
onze inzichten, niet voorgedaan binnen het onderzoek. Het zou wel zo kunnen 
zijn dat een aantal hoofdzakelijk op de private sector gerichte organisaties (be-
drijven e.d.) niet over de gespecialiseerde juridische kennis beschikt om een 
term als zelfstandig bestuursorgaan en de met deze term verbonden implicaties 
op een juiste wijze te duiden. 

Het zelfinzicht ten aanzien van de organisatiestatus 
Het zelfinzicht met betrekking tot de zbo-status van een organisatie is relatief 
goed ontwildceld. Circa negentig procent van de respondenten geeft op een cor-
recte wijze aan of de organisatie de zbo-status bezit. Daarbij is sprake van zowel 
positieve als negatieve correctheid. Met positieve correctheid wordt gedoeld op 
het inderdaad bevestigen van de zbo-status in de vragenlijst. Negatieve correct-
held is uitgedrukt in het op een juiste wijze bevestigen van 'het-niet-zbo-zijn'. 
De paardenstamboekverenigingen waarvan wij een vragenlijst retour hebben 
mogen ontvangen geven alien aan met het vervallen van de Paardenwet de zbo-
status verloren te hebben. Dit zelfinzicht van de stamboekverenigingen stemt 
overeen met onze bevindingen. Een enkele andere instantie heeft op andere 
gronden gewezen op het niet (meer) bezitten van de zbo-status. Een andere ach-
terliggende reden voor het wegvallen van de zbo-status bleek bijvoorbeeld het 
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onderbrengen van een publieke taak in een andere organisatiestructuur. Enkele 
PBO-organisaties wezen terecht op het feit dat de organisatie niet als zbo te 
kwalificeren is. Ongeveer tien procent van de ondervraagde respondenten heeft 
aangegeven dat de zbo-kwalificatie niet passend is voor de eigen organisatie. De 
argumenten — voor zover exact bekend — zijn enigszins uiteenlopend. Enkele 
respondenten hebben — al of niet terecht — een duidelijk standpunt verkondigd 
met betrekking tot het vraagstuk van de zbo-status. Vanuit bijvoorbeeld de taak-
uitoefening (bijv. recht-sprekend) of de beheersrelatie richting het Ministerie 
werd geconcludeerd dat het orgaan geen zbo zou kunnen zijn. Deze stellingna-
mes zijn weerlegd. Binnen de categorie van respondenten die hebben aangege-
ven niet de zbo-status te bezitten bevinden zich geen zelfstandige bestuursorga-
nen met regelgevende bevoegdheid. Hiermee kan geconcludeerd worden dat de 
regelgevende zbo's in ieder geval het zelfinzicht tonen bestuursorgaan te zijn. 

He zelfinzicht ten aanzien van regelgevende bevoegdheid 
De systematiek van de vragenlijst heeft met zich meegebracht dat het niet aan-
geven van de zbo-status tot gevolg had dat op de overige vragen geen antwoord 
gegeven hoefde te worden. Binnen deze systematiek is voor de analyse van het 
zelfinzicht het niet beantwoorden van de vragen met betrekking tot regelgevende 
bevoegdheid gelijkgesteld met het foutief beantwoorden van deze vragen. Dit 
geldt uiteraard alleen voor die organisaties die de vraag naar de zbo-status incor-
rect hebben beantwoord. Deze organisaties zouden de vragen met betrekking tot 
regelgevende bevoegdheden hebben kunnen beantwoorden. Organisaties die op 
een correcte wijze hebben aangegeven geen zbo te zijn, zijn voor het overige 
buiten de analyse gelaten. Het resultaat van deze zelfinzicht-analyse is dat 46 
zbo-organisaties op een correcte wijze aangeven al of niet over regelgevende 
bevoegdheid te beschikken. De overige dertig organisaties hebben op een incor-
recte wijze aangegeven al of niet over regelgevende bevoegdheid te beschiklcen. 
Negen organisaties hebben incorrect aangegeven geen zbo te zijn. Deze negen 
hebben vanuit de systematiek van de vragenlijst geen antwoord gegeven op vra-
gen gericht op regelgevende bevoegdheden. Het op grond van een onjuiste ver-
klaring van de zbo-status niet invullen van deze vragen wordt gelijkgeschalceld 
met het onjuist invullen van de vragen gericht op regelgevende bevoegdheid. 

Bovenstaande analyse laat zien dat een aanzienlijk percentage van de 'echte' 
zelfstandige bestuursorganen geen goed beeld heeft van de eigen bevoegdheden 
tot het stellen van algemeen verbindende voorschriften. Ongeveer veertig pro-
cent van de zbo's geeft ten onrechte wel of niet aan over regelgevende bevoegd-
heid te beschiklcen. Gebleken is dat in de categorie van organisaties die ten on-
rechte de zbo-status niet aangeven geen regelgevende bevoegdheid schuil gaat. 
Zelfs indien deze categorie van het saldo wordt afgetrokken is het percentage 
zbo' s dat ten onrechte al of niet regelgevende bevoegdheid aangeeft groot 
(29%). Daarmee kan geconcludeerd worden dat — enigszins afhankelijk van de 
analysemethode — dertig tot veertig procent van de zbo's geen goed inzicht heeft 



Eigen opvattingen van zbo's 	 Ja 	 Nee 

(N=76) 	 (N=76)  

Terecht de zbo-status aangegeven 	 67 (88%)* 	 9 (12%) 

Juist aangegeven al of niet over regelgevende be- 
46 (61%)** 	 30(39%) 

voegdheden te beschikken 

Respons 	 Aantal 	 Percentage 

Verzonden 	 168 	 100 

Retour 	 81 	 48 

Tabel 5.1 Resultaat vragenlijst 

** 
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in het eigen vermogen tot het stellen van bindende regelgeving. De foutieve 
aannames kennen een verschillend karakter. In circa 38% van de gevallen wordt 
ten onrechte regelgevende bevoegdheid aangenomen, waar het gaat om een be-
schikkingsbevoegdheid, of een bevoegdheid tot het stellen van beleidsregels en 
richtlijnen. Binnen de overige 62% wordt ten onrechte niet vermeld dat de zbo 
over regelgevende bevoegdheid beschikt. 

Opmerking: Bij clusterorganisaties als de Kamers van Koophandel is een representatief aantal aange-
schreven. 

Opmerkingen: 
* 	Uit de respons van 81 organisaties geven 72 organisaties de status van de organisatie correct aan. 

Een correcte vermelding van de status kan inhouden: 
- Organisatie geeft zbo-status aan en dit is een juiste constatering. 
- Organisatie geeft aan geen zbo-status te bezitten; dit is correct. 
Van de 72 correct benoemde organisaties zijn 67 'eche zbo. De overige vijf organisaties hebben 
correct aangegeven geen zbo te zijn. Negen organisaties zijn wel te kwalificeren als zbo, hoewel 
naar eigen inzichten de organisatie geen zbo-status bezit. Het saldo is 76 'echte' zbo's, onder een 
responsaantal van 81. Er zijn geen respondenten aangetroffen die ten onrechte de zbo-status clai-
men. Ten behoeve van een zuivere beeldvorming worden de conclusies gebaseerd op het aantal van 
76 'echte' zelfstandige bestuursorganen. 

Het niet correct aangeven van de zbo-status is binnen de systematiek van de vragenlijst meegewo-
gen als het niet correct aangeven van regelgevende bevoegdheid. Deze organisaties zouden de ge-
hele vragenlijst in hebben kunnen vullen. Organisaties die correct hebben aangegeven geen zbo te 
zijn zijn in de systematiek niet meegewogen. Het wel meewegen van deze organisaties zou een 
enigszins vertekend beeld opleveren. Immers, deze organisaties zijn voor dit onderzoek niet relevant 
en hoefden de vragenlijst niet geheel in te vullen. Omgerekend betekent dit: 46 'echte' zbo's (van de 
76 'echte' zbo's) geven juist aan al of niet over regel-gevende bevoegdheid te beschikken (61%) 
(<> 30, 39% niet juist aangegeven). In enkele gevallen is de (grondslag voor) regelgevende be-
voegdheid niet `geheel' correct weergegeven. Hier is aan voorbij gegaan. 



Hoofdstuk 6 

Kwaliteitsanalyse zbo-regelgeving 

6.1 	Inleiding 

In de tweede fase van dit onderzoek zijn vijftien zbo-regelingen van vijftien 
zbo's onderzocht op een aantal kwaliteitsaspecten. Het toetsingskader is vorm-
gegeven aan de hand van de Aanwijzingen voor de Regelgeving. Het toetsings-
kader is reeds besproken in hoofdstuk vier van dit rapport. Allereerst volgt hier-
na in paragraaf 6.2 een beschrijving van de case-selectie. Vervolgens worden in 
paragraaf 6.3 de resultaten van de vijftien deelanalyses (zie bijlage 3.) samenge-
vat en besproken. Bij de bespreking van de conclusies wordt in dit hoofdstuk 
aangesloten bij de analyse-systematiek, zoals deze bij de vijftien deelanalyses is 
toegepast (zie ook hoofdstuk vier van het rapport en bijlage 3.). De conclusies 
worden gepresenteerd in de volgorde van formeel naar materieel. Hierbij wor-
den langs dezelfde systematiek de kwaliteitsthema's en criteria aangehouden. 
Ten eerste worden conclusies getroldcen ten aanzien van de rechtmatigheid en 
feitelijke vormgeving. Een tweede reeks eindconclusies is gewijd aan de door-
zichtigheid en begrijpelijkheid van de zbo-regelingen. Aan de materiele zijde 
van deze eindbespreking komt de uitvoerbaarheid/handhaafbaarheid ter sprake. 
Tot slot worden de conclusies over de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van 
de vijftien onderzochte zbo-regelingen op de voorgrond geplaatst. 

6.2 	Case -selectie 

De case-selectie is gebaseerd op de in de zbo-hoofdinventarisatie (153 zbo's) 
vermelde regelgevende bevoegdheden. Uit de hoofdinventarisatie is een over-
zicht van zbo's met regelgevende bevoegdheid geextraheerd. In dit deelover-
zicht van de zbo-inventarisatie is per ministerie aangegeven wellce organen op 
het terrein van dat ministerie over een of meer regelgevende bevoegdheden be-
schikken (zie bijlage 2). 

Er is, ter verkenning, gekozen voor een pragmatische nadere onderverdeling van 
regelgevende bevoegdheden. De regelgevende bevoegdheden zijn hierbij onder- 
verdeeld naar hoofdonderwerp van de bevoegdheidsgrondslag. Na een globale 



Ministerie 	
... . 	 ndenverp epartetnen  

Nederlands Bureau Brandweerexamens 
Ministerie van BZK 	 Examenreglement 

(Nbbe) 

Ministerie van Justitie 	Raad voor Rechtsbijstand 	 Piketregeling 

Ministerie van V&W 	Diens' Wegverkeer (RDW) 	 Cusumsysteem APK-keurmeester 

Ministerie van VROM 	NN Servicecentrum Grond 	 Adviesreglement 

Stichting Nederlandse Algemene 
Kwaliteitsreglement 

Ministerie van LNV 	Keuringsdienst voor zaaizaad en poot- 
(keuringsreglement) 

goed van landbouwgewassen (NAK) 

Bloembollenkeuringsdienst 	 Tuchtreglement 

Maatregelenbesluit (voorheen 
Ministerie van SZW 	Lisv (Tica) 

maatregelenbesluit Tica) 
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analyse van de verschillende bevoegdheidsonderwerpen is een onderverdeling in 
zeven categorieen gemaalct: 

• De eerste categorie, opleidings- en examenreglementen, ziet op die regle-
menten waarbij regels gesteld mogen worden met betrekking tot de oplei-
dingsvoorwaarden en de organisatie en afname van examens 

• Categorie twee, subsidiereglementen, heeft betrekking op reglementen 
waarin subsidiecriteria, procedure,el-organisatorische subsidievoorwaarden 
c.d. opgenomen zijn 

• Kwaliteitsreglementen behandelen de kwalitatieve aspecten van een product 
en de keuringen, certificeringen en controles ter bevestiging van deze as-
pecten 

• De vierde categorie bevat financiele reglementen van verschillende aard 
• betreffende prijzen, vergoedingen, heffingen, c.d. 

• De reglementen in de vijfde categoric hebben met elkaar gemeen dat ze een 
preventieve of repressieve handhaving van een rechtsregel beogen 

• Verslagleggings- en/of informatieplichten of rechten worden gevat ander de 
zesde categorie 

• De `overige' reglementen, welke niet goed te plaatsen zijn in een van de ge-
noemde categorieen, zijn ondergebracht in een zevende categorie 

Op basis van deze verkenning van de onderwerpen van regelgevende bevoegd-
heid is per ministerie een onderverdeling opgesteld. Daarbij is, in overleg met de 
begeleidingscommissie, gezocht naar een evenwichtige verdeling over departe-
menten en onderwerpen. 

Tabel 6.1 	Case-selectie 



Ministerie 	 Departement 	 Ondervverp 

SVB 	
1nvordering boeten 
(besluit invordering boeten) 

Arbeidsvoorzieningsorganisatie 	Subsidieregeling 

Ministerie van OCW 	NOW 	 Subsidiereglement 

Mondriaan Stichting 	 Subsidiereglement 

Ministerie van VWS 	Opleidingsinstelling (ICNMP) 	Opleidings- en registratieregeling 

Taalcregeling (regeling controletaak 
College van Zorgverzekeringen (CVZ) 

ziekenfondsen 2001) 

Ministerie van EZ 	Len kamer van Koophandel 	 Bijdragen 

Ministerie van Financial 	Stichting Toezicht Effectenverkeer 	Nadere regeling STE 

6: KWALITEITSANALYSE ZBO-REGELGEVING 

In de case-selectie zijn, onder het ministerie van SZW, drie regelingen geselec-
teerd van organen die zullen wijzigen op grond van nieuwe SUWI-wetgeving. 
De regelingen zijn, ondanks dat de bestuursorganen zullen wijzigen, beoordeeld, 
omdat op een septermber 2001 — de peildatum van dit onderzoek — de bestuurs-
organen nog bestonden en omdat een kwaliteitstoets van deze regelingen van 
waarde blijft. Bovendien is het mogelijk dat (elementen van) de regelingen ge-
handhaafd blijven in de nieuwe organisatiestructuur. 

6.3 	Kwaliteitsanalyse: Rechtmatigheid (typering en reikwijdte) 

75 

Van de vijftien onderzochte regelingen kunnen negen regelingen getypeerd wor-
den als technisch en/of organisatorisch 34. De regelingen reguleren enkel of or-
ganisatorische processen of geven een technische uitwerking aan reeds in een 
andere regeling gestelde normen. De voorwaarden die in de regelingen zijn op-
genomen zijn niet als fundamenteel beleidsmatig te kwalificeren. Hiermee wordt 
bedoeld dat de voorwaarden technische aspecten van een onderwerp inhouden 
welke algemeen aanvaard lijken. De prospectus- of vermogensvoor-waarden van 
de STE, bijvoorbeeld, zijn technisch en feitelijk van aard. De voorwaarden ge-
ven aan wellce gegevens minimaal in een prospectus behoren te staan respectie-
velijk wat de minimale vermogens zijn naar gelang de hoedanigheid van de ef-
fecteninstelling. De vermogensvoorwaarden zijn gestoeld op een Richtlijn van 
de EG. De deelnamevoorwaarden voor het strafpiket van de Raad voor Rechts-
bijstand lijken algemeen aanvaard. De voorwaarden van de Raad hebben betrek-
king op het ingeschreven staan in een register en het aan kunnen tonen van enige 

34. Negen technische/organisarische zbo-regelingen, zie bijlage 3.: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10, 3.13, 
3.14, 3.15; 

35. Bijzonder geval: 3.5, 3. 6, 3.7, 3.11, 3.12. 
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vakkennis en ervaring. De subsidieregeling van het NWO nadert de rand van het 
beleidsmatige. De ontvankelijkheidsvoorwaarden voor een subsidie zullen al-
gemeen aanvaard zijn. De NWO kan subsidies toekennen voor 'wetenschappe-
lijk' onderzoek. Voorwaarden als het niet hebben van een winstoogmerk en het 
uitoefenen van een onafhankelijke onderzoekstaalc lijken passend bij dit uit-
gangspunt. In de praktijk kunnen de voorwaarden voor semi-wetenschappelijke 
instellingen vergaand uitwerken. De kwalificatie 'technisch' is in dit onderzoek 
echter gegeven op grond van de voorwaarden zelf, die, zoals gezegd, algemeen 
aanvaarbaar lijken. De overige zes regelingen zijn (mede) te typeren als tijzon-
der geval'. Deze regelingen stellen evident zelfstandige voorwaarden of kennen 
de bevoegdheid tot het stellen van voorwaarden toe aan een eigen intern orgaan. 
Het centraal college van de KNMP is in de regeling van de KNMP bevoegd ver-
klaard tot het stellen van opleidings- en inschrijvingseisen en niet in de Wet ge-
noemde gronden voor doorhaling van een registratie. De nadere voorwaarden 
die het centraal college op grond van de 'regeling specialisten pharmacie' vast 
mag stellen kunnen zeer wel ingrijpende beleidskeuzes inhouden voor de be-
langhebbenden. Het tuchtreglement van de Bloembollenkeuringsdienst is aan-
gemerkt als 'bijzonder aangezien het onderwerpen bevat die invulling geven 
aan een rechtsgang. De tuchtbevoegdheid en de strafmaat zijn weliswaar wette-
lijk vastgelegd, maar de — op zich — organisatorische randvoorwaarden zijn 
overgenomen van de algemene (straf)rechtsgang. Het op grond van een bepaling 
in de regeling kunnen dagvaarden of het bij verstek verder kunnen afdoen van 
de zaak kan, vanuit het standpunt van de belanghebbende, opgevat warden als 
vergaand. De subsidiereglementen van het centraal bestuur voor de arbeidsvoor-
ziening en de Mondriaan Stichting zijn gekwalificeerd als 'bijzonder geval' 
vanwege de voorwaarden die gesteld worden voor het verlenen van een subsidie. 
Het op grond van de gestelde voorwaarden wel of geen aanspraak kunnen ma-
ken op een financiele ondersteuning kan fundamenteel beleidsmatig geacht wor-
den voor de belanghebbenden. Het keuringsreglement van het NAK is mede ge-
kenmerkt als bijzonder geval aangezien de regeling feitelijke kwaliteitseisen 
stelt voor de kwaliteit van gewassen op grond van artikel 91 Zaaizaad- en Plant-
goedwet. De vastgestelde kwaliteit kan vergaande (economische) gevolgen met 
zich mee brengen. De regeling stelt — samengevat — dat het verboden is teeltma-
teriaal van landbouwgewassen in omloop te brengen zonder goedkeuring van het 
NAK, behoudens enkele uitzonderingen. Het onderzochte maatregelenbesluit 
van het Tica (Lisv) is tijzonder bevonden vanwege het feit dat op grond van 
bepalingen uit de regeling maatregelen op kunnen worden gelegd aan belang-
hebbenden. De maatregelen zijn bedoeld als priklcel om de burger aan zijn ver-
plichtingen te houden. Vanuit het standpunt van de burger zullen de maatregelen 
uitwerken als straffen. De subsidieregeling van de arbeidsvoorziengsorganisatie 
stelt voorwaarde en afwijzingsgronden voor een subsidie. De voorwaarden kun-
nen discussie opleveren. Enkele voorbeelden. Een subsidie wordt alleen ver-
leend als de dienstbetrekking in overeenstemming is met de Irachten en be- 
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kwaamheden' van de arbeidsgehandicapte. Een subsidie wordt alleen verleend 
indien deze `noodzakelijk' is om duurzaam in het arbeidsproces te geraken. 

Enkele wettelijke grondslagen zijn in het algemeen ruim geformuleerd. De wet-
telijke grondslagen stellen een onderwerp centraal en kennen vervolgens de be-
voegdheid toe tot het vaststellen van (nadere) regels. Een voorbeeld biedt het 
artikel 2 Besluit toezicht effectenverkeer, waarin de STE bevoegd verklaard 
wordt tot het stellen van nadere regels met betrekking tot de indeling van de 
prospectus. lets minder vergaand in de zin van een opengelaten bevoegdheid is 
artikel 10 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in wellc artikel wordt aan-
gegeven waarin een betreffend reglement in ieder geval dient te voorzien. Hier-
tegenover staan wettelijke grondslagen die zeer expliciet aangeven ten aanzien 
van welke onderwerpen regels gesteld mogen worden (zie bijv. art. 91 ZPW). 
Twaalf grondslagen voor de regelgevende bevoegdheden zijn terug te vinden in 
een wet in formele zin. De overige drie grondslagen zijn neergelegd in twee 
KB's respectievelijk een ministeriele regeling. De wettelijke grondslagen ken-
nen bevoegd regelgevende bevoegheid toe aan de zbo's. Bij de formeel-
wettelijke grondslagen is dit verondersteld, bij de drie lagere grondslagen is on-
derzocht of deze bevoegdheidsgrondslagen zelf terug te brengen zijn tot een 
formeel-wettelijke basis. Immers, indien bijvoorbeeld de ministeriele regeling 
zelf onbevoegd zou zijn vastgesteld, in termen van een ontbrekende wettelijke 
grondslag hiervoor, dan heeft dat consequenties voor de bevoegdheden die ver-
volgens weer aan het zbo worden toegekend door de onbevoegd vastgestelde 
ministeriele regeling. Deze situatie doet zich bij de onderzochte regelingen niet 
voor. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de vijftien onderzochte zbo-
regelingen op basis van een bevoegd vastgestelde wettelijke grondslag verbin-
dend zijn vastgesteld. Er is niet geconstateerd dat de zbo-regelingen buiten de 
strekking van de wettelijke grondslagen treden. Twee van de zes `bijzondere' 
regelgevende bevoegdheden zijn niet ingekaderd door een regime van ministeri-
ele goedkeuring. Dit is niet conform aanwijzing 124f. lid 1, sub b, welke stelt 
dat het toekennen van een bijzondere regelgevende bevoegdheid gepaard dient 
te gaan met de instelling van een goedkeuringsregime. 

6.4 	Kwaliteitsanalyse: Formele kwaliteit 

6.4.1 Lay-out 

De lay-out van een regeling is in eerste aanleg bepalend voor de toegankelijk-
heid en leesbaarheid van de regeling. De feitelijke vorm van de regeling draagt 
bij aan de snelheid en gerichtheid waarmee burgers in staat zijn hun rechtsposi-
tie vast te stellen. De vorm staat hiermee aan de wieg van fundamentelere kwa-
liteitscriteria. `Vormfouten' lijken op zich slechts marginaal van betekenis, maar 
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kunnen een fundamenteler beginsel als de doorzichtigheid beinvloeden en zijn 
daarmee schadelijk voor de rechtszekerheid. De vijftien onderzochte zbo-
regelingen zijn ten eerste getoetst aan kwaliteitscriteria voor het opschrift en de 
aanhef. Uit de analyses blijkt dat verschillende, met de aanwijzingen strijdige, 
afwijkingen geconstateerd kunnen worden. In twee regelingen is een citeertitel 
als een zelfstandig opschrift gehanteerd. Dit is niet conform aanwijzing 108. De 
opschriften zijn voor het overige kemachtig. In een enkel geval zou het gebruik 
van een term uit de wettelijke grondslag de systematische binding met de grond-
slag kunnen vergroten. De aanhef voldoet in zeven van de vijftien regelingen 
aan de gewenste minimale inhoudseisen die aan de aanhef van een zbo-regeling 
gesteld mogen warden. De minimale eisen zijn de vermelding van het besluit-
nemende bestuursorgaan en de wettelijke grondslagen waarop het besluit rust. In 
acht van de vijftien onderzochte regelingen is de aanhef niet in overeenstem-
ming met de gewenste minimale inhoud. De aanhef ontbreekt (4x), of bevat 
geen exacte vermelding van het beslissende bestuursorgaan/de wettelijke grond-
slag voor de regeling (4x). In de wet inhoudelijk juiste aanheffen wordt, con-
form aanwijzing 114, gesteld dat `gelet is op' de hogere regelingen. 

De feitelijk gewenste indeling van regelingen, zoals genoemd in aanwijzing 94, 
wordt overwegend gevolgd. Echter, een duidelijk slothoofdstuk ontbreekt in 
acht regelingen. De, al of niet in een formed slothoofdstuk opgenomen, laatste 
bepalingen van de regelingen bevatten soms bepalingen die inhoudelijk tot het 
lichaam van de regeling behoren. (zie ook aanw. 96). De niveau-onderverdeling 
is in enkele regelingen niet vormgegeven conform aanwijzing 97 jo. aanwijzing 
98. In dertien regelingen is de gewenste opsommingsmethode uit aanwijzing 
100 goed toegepast. In de overige twee regelingen zijn opsommingspuntjes en — 
streepjes gebruikt. De integrate ovemame van artikelen uit een hogere regeling 
is in e,en enkel geval geconstateerd. Hierbij geldt dat, hoewel de beknoptheid ge-
schaad wordt, de doorzichtigheid gediend lijkt. Daarmee is echter niet gehandeld 
conform aanwijzing 104a. 

Conclusie 
Bovenstaande analyse geeft een kort en zakelijk overzicht van enkele belangrij-
ke en/of veel voorkomende afwijkingen van de vormvereisten die gesteld zijn in 
de Aanwijzingen voor de Regelgeving. Het beeld is dat zbo-regelgeving op een 
of meerdere punten afwijkt van de vormeisen die gesteld zijn. Sommige afwij-
kingen zullen in de praktijk van marginale betekenis zijn, zoals een niveau-
indeling met Romeinse cijfers in plaats van Arabische cijfers. Andere afwijkin-
gen zijn fundamenteler. Enkele belangrijke vormafwijkingen zijn een ontbre-
kende/onvolledige aanhef en het afwijkend gebruik van opsommingstekens. Een 
aanhef biedt juridische duidelijkheid over het besluitnemende orgaan en de 
wettelijke grondslag op grond waarvan de regeling is vastgesteld. Het gebruik 
van altematieve opsommingstekens, zoals puntjes of streepjes, maakt bijvoor-
beeld het verwijzen naar een bepaling uit een opsomming zeer omslachtig. 



6.4.2 Begrijpelijkheid 

De taalstijl en woordkeuze geven in het algemeen een aanvaarbaar beeld. De 
woordkeuze is in het algemeen begrijpelijk Nederlands. Vreemde woorden of 
specifieke vaktaal is waar mogelijk vermeden. Twee onderzochte regelingen 
vereisen duidelijk enige valdcennis, in termen van begrijpelijkheid. 35  De rege-
lingen gebruiken valctermen die niet tot de dagelijkse vocabulaire van de gemid-
delde Nederlander behoren. Het keuringsreglement van het NAK, bijvoorbeeld, 
spreekt over `drieweg hybride', lx]-jarige stammen', `monogerm zaad', `stam-
selectee en verschillende gewasnamen en namen van gewasziekten. Hoewel in 
een begrippenlijst deze begrippen duidelijk en bondig worden uitgelegd, blijven 
de begrippen voor een buitenstaander relatief ongrijpbaar. Dit is waarschijnlijk 
inherent aan de materie. De gebiedende wijs is overwegend passend aangewend. 
Soms is ruimte gelaten een directere taalstijl. Een enkele overtreding van aan-
wijzing 62 is geconstateerd. In zes regelingen komen incidenteel zinnen voor die 
als lang te kwalificeren zijn. Het gebruik van tussenzinnen en aanvullende ver-
wijzingen zorgen ervoor dat een aanmerkelijk samenhangend taalbegrip vereist 
kan worden. Deze stellingname is gerelateerd aan de verschillende doelgroepen 
die belanghebbende kunnen zijn bij de regelingen. De doelgroepen zullen zeker 
niet slechts bestaan uit juristen. 

Conclusie 
Een analyse van de begrijpelijkheid geeft als beeld dat gemiddeld begrijpelijk 
Nederlands wordt toegepast in zbo-regelingen. De soms lange zinsconstructies 
zijn een belangrijk punt. 

6.4.3 Doorzichtigheid 

Het gebruik van verwijzingen is een algemeen vraagstuk van de doorzichtigheid. 
Begripsverwijzingen zijn in het algemeen noodzalcelijk voor de beknoptheid van 
een regeling. Vooral indien de definitie van een begrip een lange formulering 
vereist is de toepassing van een begrip in een regeling onder verwijzing naar de 
definitie vanuit het oogpunt van de beknoptheid aanvaardbaar. Een tweede cate-
gorie verwijzingen is de categorie van de externe-van-toepassing-verklaringen. 
Deze verwijzingen kunnen voor de burger van direct materieel belang zijn ten-
einde de eigen rechtspositie vast te kunnen stellen. Integrale implementatie van 
de artikelen uit de andere regelingen is echter in beginsel in strijd met aanwij-
zing 104a en zou de omvang van de regeling onhanteerbaar kunnen maken. Dit 
dilemma betekent niet dat hetzij in de regeling zelf, hetzij in de toelichting bij de 
regeling niet aandacht geschonken kan en behoeft worden aan het gebruik van 
materieel belangrijke verwijzingen. Mogelijk zouden de verwijzingsbepalingen 

36. Zie bijlage 3, 3.5, 3.15. 
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in de regeling een kernachtige materiale aanduiding kunnen bevatten van de be-
palingen uit andere regelingen waar naar verwezen wordt. In de toelichtingen 
zou de inhoud van de exteme bepalingen preciezer uitgelegd kunnen worden, 
zodat teruggrijpen naar de bron van de verwijzing minder vaak noodzalcelijk 
wordt. 

In de onderzochte regelingen lijken de externe verwijzingen globaal noodzake-
lijk voor de toepassing van de regeling. Met name de uitvoeringsbesluiten op het 
terrein van de sociale zekerheid zijn gekoppeld aan de werking van een aantal 
hogere regelingen. an tekstuele analyse heeft niet aangetoond dat een aantal 
exteme verwijzingen — klaarblijkelijk — onnodig zijn toegepast. Gezien de con-
text van de regelingen en de verscheidenheid aan materie kan niet gesteld war-
den dat de ene regeling beter `scoore dan de andere vanwege een kleinere hoe-
veelheid verwijzingen. Een enkele maal is een niet direct noodzakelijke interne 
verwijzing aangetroffen. Geconstateerd is dat de toelichting van enkele regelin-
gen enige algemene aandacht schenkt aan de externe verwijzingen. 

Acht van de vijftien onderzochte regelingen bevatten geen bijgevoegde toelich-
ting. De toelichtingen uit de overige zeven regelingen zijn overwegend pragma-
tisch van aard. De doelstelling en grondslag van de regeling worden kort be-
sproken, gevolgd door een praktische toelichting voor de uitwerking van de re-
geling. Beleidskeuzes, kosten-baten-analyses en conflictoverwegingen worden 
nauwelijks geformuleerd. In een enkele regeling worth kort ingegaan op beoor-
delingsoverwegingen en factoren. 

De kenbaarheid van de zbo-regeling is in de gehanteerde analyse getoetst aan 
een rangorde van formele kenbaarheid. Daarbij is aangenomen dat publicatie in 
een staatsmedium voor een landelijk werkende regeling een hoge mate van for-
mele kenbaarheid inhoudt. De burger kan geacht worden de staatsmedia als ge-
zaghebbende formele bron voor regelgeving te kennen en de burger heeft rela-
tief eenvoudig toegang tot de staatsmedia via de electronische snelweg. Publica-
tie in andere bladen als vakbladen of op andere wijzen kan materieel vele malen 
beter zijn voor de kenbaarheid van een regeling. Waar vakbladen wel gelezen 
worden, zal de interesse voor de staatsmedia niet altijd even hoog zijn. Voor dit 
onderzoek is vanwege onderzoekscapacitaire redenen uitgegaan van informatie 
die over dit kwaliteitsaspect beschikbaar is voor dit onderzoek. Dit betekent dat 
niet zelfstandig gezocht is binnen talloze vakbladen of een zbo-regeling eventu-
eel deugdelijk gepubliceerd is in de betreffende vakbladen. Wells binnen de di-
gitale middelen op <overheid.nl> gezocht naar publicatie in een staatsmedium. 
Deze relativering is van belang voor het perspecief van de conclusies. 

De kenbaarheid van de zbo-regelingen is niet voor elke regeling als hoog te 
kwalificeren. De kenbaarheid is bij vijf regelingen niet duidelijk. Deze regelin- 
gen zijn niet gepubliceerd in de Staatscourant. Drie regelingen van deze vijf zijn 
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in een duidelijk voor de regeling bedoeld document ondergebracht. Het keu-
ringsreglement van het NAK, bijvoorbeeld, is in een eigen boekvorm beschik-
baar. Twee regelingen zijn niet opzichtzelfstaand gepubliceerd. In een rangorde 
van publicatie verdient opzichzelfstaande publicatie van regelgeving de voor-
keur. Regelgeving als onderdeel van een geheel ander algemeen document als 
jaarstuklcen kan door de burger 'over het hoofd worden gezien'. 

Conclusie 
Het gebruik van verwijzingen is een algemeen `probleem' van regelgeving. 
Door het gebruik van verwijzingen kan de burger moeite hebben met het bepa-
len van zijn concrete rechtspositie. Deze stelling is ook van toepassing op zbo-
regelgeving. Het feit dat in het algemeen in zbo-regelgeving niet overduidelijk 
`misbruik' wordt gemaakt van verwijzingen wit niet zeggen dat daarmee het 
verhaal over is. Aandacht voor het beperkt en hooguit noodzalcelijk gebruik van 
verwijzingen in regelgeving is een algemeen punt van kwaliteits-beleid. In dit 
onderzoek is alleen niet het beeld ontstaan dat er spralce is van een `kwaliteits-
gebrek', in termen van het gebruik van verwijzingen, binnen zbo-regelgeving. 

6.5 	Kwaliteitsanalyse: Materiele kwaliteit 

Voor de conclusies die getrolcken worden ten aanzien van de materiele kwaliteit 
van de vijftien onderzochte regelingen geldt in het algemeen dat de beschikbare 
onderzoekscapaciteit in het licht van de onderzoeksopdracht geen uitvoerige 
empirische onderzoeks-methoden heeft toegelaten. Deze opmerking is van be-
lang voor de `hardheid' waarmee de conclusies worden getrokken. Onderzocht 
is, aan de hand van de tekstuele inhoud van de regeling, welke problemen zich 
kunnen voordoen in de uitwerking van de zbo-regeling. Hoewel op basis van 
een `papieranalyse' kan blijken dat zich bepaalde uitvoeringsproblemen voor 
kunnen doen, kan het natuurlijk heel goed zo zijn dat men in de pralctijk niet te 
maken heeft met deze uitvoeringsproblemen. Een echt definitief oordeel over de 
materiele kwaliteit kan alleen worden gegeven na het doen van pralctijkmetin-
gen. Daarmee is zeker niet gezegd dat de conclusies uit dit onderzoek geen beeld 
geven van de materiele kwaliteit van zbo-regelgeving. Het beeld dat geconstru-
eerd wordt in een verkenning en geeft een indruk van de vraagstukken die (op 
papier) de materiele kwaliteit kunnen beInvloeden. 

6.5.1 Effectiviteit en Efficiency: uitvoerbaarheid/handhaafbaarheid 

De voorwaarden voor uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de zbo-regelin-
gen lijken aanwezig. Het soort capacitaire belasting voor de onderzochte zelf-
standige bestuursorganen verschilt echter. Een eerste trede op de ladder van ca-
pacitaire belasting is de beschikbare personeelscapaciteit. In zeven regelingen is 
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met name (administratieve) personeelscapaciteit een vereiste. Hierbij kan ge-
dacht worden aan het verwerken van aanmeldingen, feitelijke werkzaamheden 
bij het afnemen van een examen, gegevensverzameling, het verwerken van aan-
vragen, het bijhouden van een register. Indien voldoende administratieve capa-
citeit aanwezig is, lijken de regelingen uitvoerbaar. Of de zbo's, gezien de ge-
spannen arbeidsmarkt onder de kabinetten Kok-I en Kok-H, voldoende perso-
nele bezetting hebben is een vraagstuk welke binnen de streldcing van dit onder-
zoek niet beantwoord kan worden. Een volgende trede op de ladder van uitvoer-
baarheid en handhaafbaarheid wordt gevormd door die regelingen die beoorde-
lingscapaciteiten vereisen. In vijf van de vijftien onderzochte regelingen is ken-
niscapaciteit een directe noodzaak voor de uitvoering van de regeling. De subsi-
dieregeling van de Mondriaan Stichting, of het kwaliteitsreglement van het 
NAK zijn twee duidelijke voorbeelden. De Mondriaan Stichting zal een oordeel 
moeten vormen over de eerste ontvankelijkheid van de aanvraang. Deze ontvan-
kelijkheidstoets richt zich op de vraag of een bepaalde rechtspersoon tiberhaupt 
in aanmerking kan komen voor een subsidie. Vervolgens zijn verschillende fi-
nanciele en inhoudelijke toetsen aan de orden. De Mondriaan Stichting zal de 
uiteenlopende kenniscapaciteit moeten verenigen. De NAK moet naast admini-
stratieve handelingen verschillende keuringshandelingen verrichten. Het beoor-
defend handelen bestaat onder andere uit veldkeuringen, laboratoriumonderzoek, 
nacontrole en partijkeuringen. De NAK zal, naast de pragmatische uitvoering 
van de keuringen, een passende kenniscapaciteit samen moeten stellen. De druk 
op de arbeidsmarkt is niet alleen van invloed op de feitelijke mogelijkheden per-
soneel te werven. Ook het vinden van personeel met de juiste kennis van zaken 
kan (voor zbo's) een opgave zijn. Een derde trede van capacitaire belasting 
wordt gevormd door het gedrag van de belanghebbende. Met name de uitvoer-
baarheid en handhaafbaarheid van de onderzochte regelingen van het Tica (Lisv) 
en de SVB kunnen afhankelijk zijn van het gedrag van de burger. Factoren uit 
de tafel van elf, als de pakkans en de hoogte van de sanctie bepalen onder andere 
de uitvoerbaarheid van de twee onderzochte regelingen van het tica en de SVB. 
Hiervoor is eigenlijk een empirische analyse gewenst. Het onderzoek is te be-
perkt om hierover definitieve uitspraken te kunnen doen. De toelichtingen bij de 
regelingen, voor zover bijgevoegd, richten zich veelal niet op uitvoerings- of 
handhavingsvraagstukken of op mogelijke conflictopwerping. 

Con clusie 
De uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van regelgeving is afhankelijk van tal 
van factoren. Binnen dit onderzoek is vooral een inschatting gemaakt ten aan-
zien van de capacitaire belasting voor de zbo's. Naar zich laat inschatten zou 
vooral de kenniscapaciteit een belangrijke factor kunnen vormen bij de taakuit-
oefening. Deze vooronderstelling is gebaseerd op het feit dat, naar algemeen be-
kend lijkt, binnen bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt in Nederland zeer las-
tig aan gekwalificeerd personeel kunnen komen. 
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6.5.2 Rechtsbeginselen: rechtszekerheid en rechtsgelijkheid 

Meerdere van de onderzochte zbo-regelingen benutten woorden die (zeer) alge-
meen zijn en eigenlijk nadere invulling behoeven. Bewoordingen als 'ten ge-
noegen van, naar het oordeel van, onregelmatigheden, gegevens nodig voor, en 
redelijkerwijs' zijn hiervan voorbeelden. Met name in die gevallen waarin soci-
ale aspecten (inkomsten, boeten, subsidies) gereguleerd worden in plaats van 
exacte gegevens (lengte, hoogte, leeftijd) zijn open aanduidingen van vereisten 
goed te verklaren. Een wetgever kan niet altijd alle factoren en uitwerkingen 
overzien. Dit geldt ook voor de zbo-wetgever. Dit neemt niet weg dat geen aan-
dacht besteed kan worden aan het beschermen van de rechtszekerheid en de 
rechtsgelijkheid, hoewel zeker niet het beeld bestaat dat de in regelingen van de 
onderzochte zbo's gemiddeld de beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijk-
heid met voeten worden getreden. Het, waar mogelijk, vooraf uitwerken van 
objectieve normen vergroot de rechtszekerheid. De examenresultaten van de 
examens die door het NBBe worden afgenomen, worden vastgesteld middels 
een vooraf vastgestelde instructie. Het duidelijk aangeven van te volgen proce-
dures zorgt voor zekerheid bij de burger. De examenregeling van het NBBe en 
de piketregeling van de Raad voor de Rechtsbijstand bieden goede voorbeelden. 

Het gebruik van directe bewoordingen, waarbij geen discretionaire ruimte wordt 
gelaten, bevordert de rechtszekerheid. Anders gesteld, een harde normstelling 
bevordert de rechtszekerheid. In een regeling als 'het cusumsysteem APK-
keurmeester' wordt duidelijk gesteld wat gebeurt indien een bepaalde situatie 
zich voordoet. Niet ellce regeling kan even 'hard' zijn. Dit zou tot onrechtvaar-
dige situaties kunnen leiden. Hardheidsclausules kennen — goed beschouwd — 
verschillende vormen. In de eerste plaats kan een discretionaire bevoegdheid 
gegeven worden door het woord lcunnen' te gebruiken in samenhang met een 
bevoegdheid. Bijvoorbeeld: een kandidaat kan worden uitgesloten (zie NBBe-
regeling). In de tweede plaats kunnen bewoordingen worden gebruikt die feitte-
lijk zo ruim zijn dat het bestuursorgaan de `hardheid' in kan vullen. Met name 
algemene woorden in combinatie met een uitdrukking als `naar het oordeel van' 
bieden deze mogelijkheid. Voorbeelden zijn: `naar het oordeel van de Arbeids-
voorzieningsorganisatie in overeenstemming met de krachten en bekwaamheden 
van de arbeidsgehandicapte'; of, Indien de mate van verwijtbaarheid van de ge-
draging van de verzekerde naar het oordeel van de bedrijfsvereniging daatoe 
aanleiding geeft wordt de hoogte van de maatregel verlaagd` [samengevat, red.]. 
In de derde plaats kunnen volwaardige hardheidsclausules worden opgenomen, 
op grond waarvan het bestuursorgaan anders kan beslissen. Een goed voorbeeld 
is de subsidieregeling van het NWO. Een bepaling uit deze regeling stelt dat het 
algemeen bestuur bepaalde uitzonderingen op de regeling toelaten. Een ander 
voorbeeld biedt de subsidieregeling van de Mondriaan Stichting: de Stichting 
beslist in gevallen waarin door de wet, de statuten of de reglementen niet is 
voorzien. Hoe begrijpelijk en voorstelbaar de hardheidsclausules ook zijn, de 
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rechtsgelijkheid kan in het geding komen. Hardheidsclausules zullen juist be-
doeld zijn om uitzonderingsgevallen te beschermen en de redelijkheid en billijk-
heid te dienen, maar kunnen in de uitwerking anders ingevuld worden. In dit 
rapport kan alleen deze constatering gemaakt worden. Of de praktijk te maken 
heeft met een dergelijke spanning tussen de hardheid en de rechtsgelijkheid van 
een regeling is binnen dit onderzoek niet te overzien. 

Tweemaal is een regeling met terugwerkende kracht vastgesteld. Hoewel het in 
den geval om een terugwerkende kracht van enkele dagen gaat, is dit in strijd 
met het uitgangspunt van de rechtszekerheid. In enkele gevallen kan een discus-
sie ontstaan over een mogelijke schendig van het verbod van terugwerkende 
kracht. De regeling cusumsysteem APK-keurmeester bevat een `moeilijke' be-
paling met betrekking tot overgangsrecht en terugwerkende kracht. De regeling 
stelt namelijk dat bestaande puntenstanden meegenomen worden onder het 
nieuwe reglement. Deze bepaling zou door de rechter mogelijk in strijd met de 
rechtszekerheid geacht kunnen worden als de puntenstanden onder de nieuwe 
regeling zwaarder gaan wegen, waardoor belanghebbenden relatief in een on-
gunstigere positie terechtkomen. Het maatregelenbesluit van het Tica stelt dat 
`oude' gedragingen worden beoordeeld met toepassing van het onder deze ge-
dragingen geldende recht. her wordt duidelijk in tijd een onderscheid gemaakt 
tussen de inwerkingtreding van de betreffende regeling en `oude' situaties. 

In tien van de vijftien onderzochte regelingen is geen bepaling opgenomen inza-
ke de rechtbescherming. In de overige vijf regelingen is wel aandacht geschon-
ken aan rechtsbescherming voor de burger. Binnen deze vijf regelingen verschilt 
de aandacht voor rechtsbescherming van het vermelden van rechtsbescherming 
tot het zelf uitvoering opnemen van rechtsbeschermingsbepalingen in de rege-
ling. Het verwijzen naar de rechtsbescherming in de regeling zelf is vanuit het 
stelsel van de Algemene wet bestuursrecht overbodig. De Awb is algemeen van 
toepassing. Een minimale verwijzing in een bijgevoegde toelichting naar de mo-
gelijkheid bezwaar te kunnen maken bij een besluitnemend orgaan is behulp-
zaam voor die burger die geen juridische inzichten heeft in de werking van het 
rechtsstelsel. Hoewel hierover verschillend kan worden gedacht, lijkt een over-
weging voor de rechtsbescherming in een eventueel noodzakelijke toelichting 
bij de zbo-regeling ten behoeve van de burger geen kwalijke zaalc. 

Con clusie 

In de analyse valt met name op dat in de zbo-regelingen enige tot ruime mate 
van aandacht besteed wordt aan de rechtsbescherming. Deze bepalingen zijn, 
vanuit het stelsel van de Awb niet noodzakelijk, voor zover de wetgever niet een 
andere rechtsbescherming heeft toegelaten. Het stelsel van de Awb geldt in be-
ginsel en in het algemeen. Het gevaar van het uitwerken van de rechtsbescher-
ming in een (lagere) zbo-regeling is dat deze uitwerking niet geheel conform de 
Awb plaatsvindt. In beginsel is het verboden terugwerkende kracht te verlenen 
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aan regelgeving als dit betekent dat de burger in een slechtere positie komt te 
verkeren. Tweemaal is in een zbo-regeling expliciet terugwerkende kracht toe-
geken d. 



7.1 	Inleiding 

Hoofdstuk 7 

Samenvatting, conclusies en 
aanbevelingen 

Dit onderzoeksverslag is het resultaat van het kabinetsvoornemen meer zicht te 
krijgen op de omvang en kwaliteit van regelgeving van zelfstandige bestuursor-
ganen.36 In deel den van het rapport is een theoretisch kader geschetst en een 
analyse-model opgesteld. Vanuit een historisch perspectief is vastgesteld dat het 
wetgevingskwaliteitsbeleid zich vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft 
verbreed van harmonisatie en deregulering van regelgeving op het niveau van 
het wetgevingscomplex tot aandacht voor de formele en materiele kwaliteit van 
regelgeving op het niveau van de individuele regeling. Daarbij is de top-down 
gedachte over regelgeving, in termen van regelgeving als het overheidsinstru-
ment bij uitstek om maatschappelijke processen te vormen, enigszins losgelaten. 
In plaats hiervan is tijdens de jaren negentig aandacht ontstaan voor maatschap-
pelijke processen en maatschappelijke zelfregulering. Volgens een belangrijke 
kabinetsnota uit 1991, de nota Zicht op Wetgeving 37 , wordt het instrument wet-
geving te vaak overschat en wordt onvoldoende rekening gehouden met de 
maatschappelijke acceptatie. Inzicht in maatschappelijke processen en samen-
werking tussen de wetgevingsactoren en het veld kunnen leiden tot alternatieve 
instrumentkeuzes of een betere acceptatie van regelgeving. In de praktijk van 
alle dag lijkt, alle goede voornemens ten spijt, de over-regulering nog niet we-
zenlijk te zijn teruggedrongen. Ook is het nog steeds de vraag of regelgeving 
inmiddels beter doordacht wordt. 

De doelstelling van het onderzoek is het leveren van een bijdrage aan de kennis 
omtrent zbo's. Meer in het bijzonder aan de kennis omtrent de omvang van de 
regelgevende bevoegdheden van zbo's en de kwaliteit van de zbo-regelgeving. 
In hoofdstuk den is in dit licht de volgende probleemstelling opgesteld: 

37. Zie: de nota wetgevingskwaliteitsbeleid en wetgevingsvisitatie, TK 2000-2001, 27 475, nr. 2, p.24. 
38. TK 1990-1991, 22008, nr. 1-2. 
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Wat is de omvang van de regelgevende bevoegdheden en wat is de kwaliteit van 
de regelgeving van zelfstandige bestuursorganen? Welke aanbevelingen kunnen 
worden gedaan ter verbetering van de kwaliteit? 

De probleemstelling bevat twee onderdelen. Het eerste onderdeel, 'de omvang 
van de regelgevende bevoegdheden', is kwantitatief van aard. Het tweede on-
derdeel, 'de kwaliteit van de zbo-regelgeving' is kwalitatief van aard. De pro-
bleemstelling is in hoofdstuk den uitgewerkt in een zestal deelvragen. De deel-
vragen den tot en met drie hebben betrekking op de vaststelling van de omvang 
van de regelgevende bevoegdheden. Met `omvang' wordt in dit onderzoek be-
doeld het aantal zbo's met regelgevende bevoegdheid. Daarbij is eveneens, op 
grond van de onderzoeksopdracht, gekeken naar het aantal zbo's met een be-
paald type regelgevende bevoegdheid: de bijzondere regelgevende bevoegdheid 
(zie ook aanw. 1240. 

De deelvragen vier tot en met zes hebben betreklcing op de kwaliteit van zbo-
regelgeving. Onder de kwaliteit van zbo-regelgeving is in dit onderzoek verstaan 
de mate waarin een regeling voldoet aan een voor dit onderzoek opgesteld nor-
menkader (zie hoofdstuk vier). 

Deelvragen den tot en met drie: 
1. Welke zelfstandige bestuursorganen — niet zijnde PRO's — zijn er in Neder-

land en welke wettelijke grondslag hebben deze? 
2. Welke zelfstandige bestuursorganen hebben regelgevende bevoegheid en 

waarop heeft die bevoegdheid betrekking? 
3. Wordt met het toekennen van regelgevende bevoegdheid in overeenstem-

ming met aanwijzing 124f gehandeld? 

Deelvragen vier tot en met zes: 
4. Valt de onderscheiden regelgeving binnen de wettelijke grondslag of wordt 

de regelgevende bevoegdheid opgerekt? 
5. Voldoet de regelgeving aan de eisen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, 

doorzichtigheid, consistentie en uitvoerbaarheid? 
6. Zijn er aanbevelingen te formuleren over de wijze waarop gericht wetge-

vingskwaliteitsbeleid ten aanzien van de regelgeving van zbo's kan worden 
ontwikkeld of verbeterd? 

Uitspraken over de omvang van de regelgevende bevoegdheid van zbo's worden 
gerelateerd aan het totale aantal zbo's. Kortom, een totaal-zbo-overzicht is 
noodzakelijk voor dit onderzoek, zodat kwantitatieve uitspraken gedaan kunnen 
worden. Voor dit onderzoek is het zbo-overzicht uit de Kaderwetnota 38  als ver-
trekpunt benut. Zoals in hoofdstuk twee wordt uitgelegd kan deze lijst echter 

39. Nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer inzake de Kaderwet zbo's, TK 2000- 
2001, 27426, nr.5. 
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niet integraal overgenomen worden voor dit onderzoek. De lijst uit de Kader-
wetnota stoelt namelijk op een enge definitie van het zbo-begrip, zoals neerge-
legd in de Kaderwet zbo's •

39  In de Kaderwetdefinitie is een aantal categorieen 
zbo's uitgesloten van het zbo-begrip. De onderzoeksdoelstelling zou niet bereikt 
kunnen worden door een lijst te benutten die op grond van een voor dit onder-
zoek te enge definitie is vastgesteld. Andere lijsten, bijvoorbeeld op <over-
heid.nl>, leken op voorhand niet geheel 'up to date' en/of consistent met overige 
lijsten als een zbo-overzicht uit de Staatsalmanak. Daarom is een eigen zbo-
inventarisatie opgesteld op grond van een eigen zbo-definitie. In hoofdstuk twee 
wordt de zbo-definitie die ten dienste staat van dit onderzoek uitgewerkt. Ten 

-aanzien van het begrip `bestuursorgaan' wordt specifiek vermeld dat aansluiting 
is gezocht bij het begrip van de Algemene wet bestuursrecht. 

Na vaststelling van de eigen zbo-inventarisatie (zie bijlage 1.) is binnen de in-
ventarisatie nagegaan welke zbo's over regelgevende bevoegdheid beschilcken. 
In hoofdstuk drie wordt verduidelijkt wat onder regelgevende bevoegdheid kan 
worden verstaan en op welke wijze regelgevende bevoegdheid geconstateerd is. 
Uitgelegd wordt dat bepaalde algemene zoektermen zijn gebruikt ter beant-
woording van de vraag of een wettelijke regeling regelgevende bevoegdheid 
toekent. Eveneens wordt in hoofdstuk drie aanwijzing 124f uit de Aanwijzingen 
voor de Regelgeving geoperationaliseerd. Aanwijzing 124f stelt dat uitsluitend 
een regelgevende bevoegdheid aan een zbo mag worden toegekend voor zover 
het technische of organisatorische onderwerpen betreft, of in bijzondere geval-
len, mits is voorzien in ministeriele goedkeuring. In de eerste onderzoeksfase 
zijn de gevonden regelgevende bevoegdheden gekenmerkt volgens deze termen 
uit aanwijzing 124f. Bovendien heeft de operationalisatie zijn diensten bewezen 
bij de kwalitatieve fase van het onderzoek. Hierop wordt teruggekomen bij de 
samenvatting van het kwalitatieve onderdeel van dit rapport. 

In het kwalitatieve onderzoeksgedeelte van dit onderzoek zijn vijftien verschil-
lende zbo-regelingen onderzocht op een aantal kwaliteitsaspecten. In hoofdstuk 
vier is een analysekader gevormd waarmee de kwaliteit van de vijftien regelin-
gen is onderzocht. De Aanwijzingen voor de Regelgeving liggen aan de basis 
van het analysekader. 4°  Er is een drieledige analyse uitgevoerd. Ten eerste is de 
rechtmatigheid van de regeling geanalyseerd, ten tweede is de formele kwaliteit 
van een zbo-regeling geanalyseerd en ten derde is de materiele kwaliteit van een 
zbo-regeling aan een analyse onderworpen. In dit onderzoek is de rechtmatig-
heid getoetst door te bekijken of in de zbo-regeling onderwerpen aan de orde 
komen die evident niet bedoeld zijn in de wettelijke grondslag waarop de rege-
ling rust. Ten tweede is beoordeeld of is voldaan aan de eis die in aanwijzing 

40. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, TK 2000-2001, 27 426, nr. 1-2. 
41. Zoals in hoofdstuk vier ails betoogd, gelden de Aanwijzingen voor de Regelgeving formed l niet 

voor zbo's. Dit wil niet zeggen dat zbo-regelgeving Met aan de eisen van behoorlijke en deugdelijke 
regelgeving hoeft te voldoen. De Aanwijzingen bieden een goed normatief toetsingskader. 
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124f gesteld is: is in geval van een bijzondere regelgevende bevoegdheid voor-
zien in ministeriele goedkeuring. 41  De rechtmatigheid van een zbo-regeling 
`overkoepeld' de zbo-regeling. De rechtmatigheid is onder andere van belang 
voor de verbindendheid van de regeling. De rechtmatigheid zegt echter nog niets 
over inhoudelijke en formele kwaliteiten van de zbo-regeling zelf. De kwaliteit 
van de zbo-regelingen zelf is ingedeeld naar formele en materiele kwaliteit. De 
formele kwaliteitscriteria zien op de vorm van de regeling, de materiele kwali-
teitscriteria houden verband met de uitwerking van de regeling voor het be-
stuursorgaan en de burgers. 

Binnen de formele kwaliteit zijn drie thema's onderscheiden: 
• Lay-out 
• Begrijpelijkheid 
• Doorzichtigheid 

Binnen de materiele kwaliteit zijn twee thema's onderscheiden: 
• Effectiviteit en efficiency 
• Rechtsbeginselen 

Deze vrij globale kwaliteitsthema's zijn op zich nog onvoldoende hanteerbaar 
voor het onderzoek. De kwaliteitsthema's zijn daarom nader uitgesplitst in elf 
specifieke deelonderwerpen. Die deelonderwerpen zijn vervolgens geoperation-
liseerd in aandachtspunten. 42  Dit zijn kernwoorden waarmee wordt aangegeven 
waarop in het bijzonder is gelet tijdens de analyses. Het analysekader geeft fei-
telijk handen en voeten aan een toetsing aan de Aanwijzingen voor de Regelge-
ving. Het analysekader heeft, aangezien het teruggrijpt op de Aanwijzingen, in-
herent een sterk normatief karalcter. In de pralctijk kan en zal niet altijd absoluut 
perfecte regelgeving gecreeerd worden. Dit wil niet zeggen dat in het streven 
naar kwalitatief hoogwaardige regelgeving de lat normatief niet hoog gelegd kan 
worden. Ditzelfde geldt voor een kwaliteitstoets. 

• In het kod kan gesteld worden dat onder de lay-out de feitelijke vormas-
pecten van de regeling begrepen worden. Beoordeeld is of de regeling toe-
gankelijk en deugdelijk `opene (opschrift en aanhef) en of de indeling van 
de regeling helder en toegankelijk is (indeling). 

• Met de term begrupelijkheid is getoetst of de bewoordingen van de regeling 
en de zinsconstructies toegankelijk en leesbaar zijn en of eventuele begrip-
pen gedefinieerd worden. Hierbij is gepoogd de begrijpelijkheid in te kleu-
ren door een inschatting te maken van de doelgroep. 

• De doorzichtigheid van een regeling is ten eerste ingevuld door het aantal 
interne en externe verwijzingen in ogenschouw te nemen en te waarderen. 

42. Zie voor een meer uitvoeringe bespreking van de toetsing aan de rechtmatigheid: hoofdstuk vier. 
43. Zie voor een nadere uitwerking van de analyse: hoofdstuk vier. 
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Met 'extern/intern' wordt hier bedoeld een verwijzing naar een geheel ande-
re regeling respectievelijk een verwijzing naar een bepaling in de regeling 
zelf. Ten tweede is gekeken of een mogelijke toelichting op bepaalde punten 
verheldering kan bieden voor de burger. Ten derde is de mate van kenbaar-
heid van de zbo-regeling gewaardeerd. 

• Voor een oordeel over de effectiviteit en efficiency van een zbo-regeling is 
gezocht naar bewoordingen en overwegingen (in een toelichting) die duiden 
op het type uitvoering of handhaving dat noodzalcelijk is en mogelijke uit-
voerings- of handhavingsvraagstukken. Op basis van deze bewoordingen en 
overwegingen is een eerste inschatting gemaalct van de lasten voor het be-
stuur en de burger en mogelijke uitvoerings- of handhavingskwesties. 

• De rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid zijn de twee rechtsbeginselen 
waaraan de zbo-regelingen zijn getoetst. Onder deze noemer is gekeken of 
het verbod van terugwerkende kracht gerespecteerd wordt en of de regeling 
rechtsongelijkheid of rechtsonzekerheid vergrotende bewoordingen bevat. 
Hiernaast is voorzichtig getoetst of in een toelichting bij een regeling de 
rechtsbescherming voor de burger in overweging genomen wordt. Hoewel 
het vermelden van de rechtsgang vanuit het systeem van de Awb niet ver-
plicht is, aangezien deze wet in beginsel van toepassing is, kan vanuit het 
belang van de burger geredeneerd, in sommige gevallen een verwijzing naar 
de te volgen rechtsgang behulpzaam zijn. Zeker als rechtsconflicten te ver-
wachten zijn vanwege de aard van de materie. 

De vijftien onderzochte regelingen zijn gekozen in overleg met de begeleidings-
commissie. Daarbij is gekozen voor een zo veel mogelijk evenredige departe-
mentale verdeling, met inachtneming van een evenredige verdeling naar het on-
derwerp van de regelgevende bevoegdheid. Ben vergelijking van enkel hetzelfde 
soort regeling zou minder interessant zijn geweest en zou een minder goed re-
presentatief beeld hebben opgeleverd. De waarde van een vergelijking van vijf-
tien ongeveer dezelfde regelingen zou al spoedig zijn een kwaliteitsvergelijking 
tussen de regelingen. De onderzoeksvraag richt zich op een algemeen beeld van 
de kwaliteit van zbo-regelingen. De keuze voor het aantal van vijftien regelingen 
is bepaald door de onderzoeksopdracht. Dat aantal is bovendien onderzoeksma-
tig een hanteerbaar aantal gebleken. 

Het aantal van vijftien regelingen is, in combinatie met de gekozen onderzoeks-
methode, voldoende voor een representatieve verkenning van de kwaliteit van 
zbo-regelgeving. Voor een representatief concluderend eindoordeel is, met na-
me ten aanzien van de materiele aspecten van de zbo-regelgeving, nog onvol-
doende empirisch onderzoek uitgevoerd. Ben volledige analyse op basis van 
empirische onderzoeksgegevens zou een definitief eindoordeel op hebben kun-
nen leveren, maar deze methode zou voor dit onderzoek te tijdrovend zijn ge-
weest. 
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In deel twee van het rapport staan de feitelijke onderzoeksresultaten centraal. 
Hoofdstuk vijf behandelt de samenstelling van de zbo-invenatisatie van dit on-
derzoek en de keuzes die gemaakt zijn. Ten tweede wordt in dat hoofdstuk de 
samenstelling van een overzicht van zbo's met regelgevende bevoegdheid onder 
de loep genomen. Tot slot is in hoofdstuk vijf aandacht geschonken aan de re-
sultaten die afkomstig zijn uit een schriftelijke enquete ander een groot aantal 
organisaties (mogelijke zbo's). Het zelfinzicht van de zbo's, ten aanzien van de 
organisatiestatus en het al of niet bezitten van regelgevende bevoegdheid, is 
hierbij beoordeeld. Hoofdstuk zes vat de resultaten van het onderzoek naar de 
kwaliteit van de zbo-regelgeving samen. 

In dit hoofdstuk warden nogmaals de belangrijkste onderzoeksresultaten gepre-
senteerd. De conclusies en aanbevelingen zijn in dit hoofdstuk ingedeeld over-
eenkomstig het tweeledige karakter van dit onderzoek. In de nu volgende para-
graaf, paragraaf 7.2, worden de uitkomsten van de zbo-inventarisatie samenge-
vat en warden eindoordelen en aanbevelingen opgesteld omtrent dit onderwerp. 
In paragraaf 7.3 worden eindconclusies getrokken met betrekking tot de omvang 
van de regelgevende bevoegdheden van zbo's. Het zelfinzicht van zelfstandige 
bestuursorganen wordt in paragraaf 7.4 besproken. In de hierop volgende para-
graaf, paragraaf 7.5, warden een aantal conclusies getrokken over de kwaliteit 
van zbo-regelgeving. Ter verbetering van de kwaliteit van zbo-regelingen is een 
aantal aanbevelingen gedaan. 

7.2 	Het aantal zbo's 

Verschillende actuele en minder actuele zbo-overzichten zijn naast elkaar ge-
plaatst, waardoor het fundament werd gelegd voor de samenstelling van de eigen 
zbo-inventarisatie. Tijdens de vergelijking tussen de verschillende bestaande 
zbo-overzichten bleek, zoals al bij aanvang van dit onderzoek werd vermoed, 
dat de zbo-overzichten onderling niet geheel consistent en/of uitputtend waren. 
Deze constatering brengt ons tot de volgende twee aanbevelingen: 

1. Voortdurende kwaliteitsbewalcing vereist zicht op de omvang van de zbo-
populatie. Een centraal orgaan (centrale coardinerende dienst) zou belast 
kunnen warden met het waken over en het bijhouden van een centraal zbo-
bestand. Dit orgaan zou alleen belast moeten zijn met het waken over de 
actualiteit van het zbo-bestand. De zbo-definitie uit de Aanwijzingen voor 
de Regelgeving is een brede, gezaghebbende zbo-definitie. Deze definitie 
zou de vaste grondslag kunnen vormen voor het zbo-register. Het strekt tot 
aanbeveling de zbo-definitie uit de Aanwijzingen voor de regelgeving te 
koppelen aan het begrip `bestuursorgaan' in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht. Dit komt een systematisch gebruik van hetzelfde begrip ten 
goede. Ten behoeve van een consistente begripsvortning zou voor de wet- 
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gever een verantwoordingsplicht ingesteld kunnen worden indien de wetge-
ver het nodig acht in concrete gevallen een andere zbo-definitie te hanteren. 
In de Kaderwet is reeds een aanzet gegeven voor de vorming van een zbo-
register (zie artikel 33 Kaderwet ((wetsvoorstel)). 

2. Bij erkenning/oprichting van een zbo zou duidelijk aangegeven kunnen 
worden in de wetstekst dat het ingestelde/erkende orgaan een zelfstandig 
bestuursorgaan betreft. Hierdoor kan vooraf duidelijkheid gegeven worden 
aan eenieder dat een organisatie een zelfstandig bestuurorgaan is. Onder 
eenieder kan zowel de overheid, de rechter, de burger als de betreffende or-
ganisatie zelf worden begrepen. 

Deze aanbevelingen hebben als doel juridische helderheid te creeren. De reden 
achter de eerste aanbeveling is dat met het opstellen van een centraal register 
voorkomen kan worden dat de actuele samenstelling van de totale zbo-populatie 
(opnieuw) vertroebelt. De aanzet tot het bijhouden van een centraal zbo-register, 
zoals neergelegd in artikel 33 van de Kaderwet, is, wat dat betreft, veelbelovend. 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geacht een 
openbaar register bij te gaan houden, waarin naast de naam, het adres en de 
rechtspersoon van het bestuursorgaan tevens de bevoegdheden en de grondsla-
gen voor de bevoegdheden worden opgenomen. 

De totale zbo-populatie (zie bijlage 1.) bevat 153 zelfstandige bestuursorganen. 
Hierbij zijn een aantal organen, zoals de Kamers van Koophandel, Ziekenfond-
sen, Academische Ziekenhuizen en de Grondkamers, geclusterd opgenomen in 
de lijst. In hoofdstuk vijf is aangegeven hoe de zbo-verdeling is over de ver-
schillende ministeries. 

7.3 	De omvang van regelgevende bevoegdheid 

Ten einde grondslagen voor regelgevende bevoegdheid vast te kunnen stellen 
zijn in de Algemene Databank Wet- en regelgeving ruime en algemene zoek-
termen ingevoerd. Over een totale populatie van 153 zbo's zou een onderzoek 
binnen het regelgevingscomplex per zbo te zeer tijdrovend zijn geweest. Het in-
voeren van algemene zoektermen kent als nadeel dat het aantal (niet relevante) 
'hits' groot kan zijn. Bovendien blijken verschillende synoniemen of synonieme 
uitdrukkingen te bestaan waarmee al of niet regelgevende bevoegdheid wordt 
toegekend. Gevonden synoniemen zijn onder andere: reglement, regeling, regel-
geving, (nadere) regels, voorwaarden, vastgestelde normen, te stellen maatsta-
ven, voorschriften. 
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In een aantal gevallen is regelgevende bevoegdheid of uitgedrukt in meervoud 
(bijvoorbeeld: stelt in eel) of meer reglementen ....) of in een combinatie met 
e,en term (bijvoorbeeld: `vereveningsregeling 'controlevoorschriften'). 

Voor de bevoegdheid financiele algemeen verbindende voorschriften te stellen 
lijken even zovele synoniemen te worden toegepast: bijdrage, heffing, vergoe-
ding, tarief, enz. 

Dat voor het toekennen van regelgevende bevoegdheid verschillende wettelijke 
termen warden toegepast, al of niet in meervoud en at of niet in een woordcom-
binatie, en dat, ondanks de electronische hulpmiddelen, het nog steeds een 
`zoektoche is door verschillende regelingen, leidt tot de volgende aanbeveling. 

3. Consistente termen voor het toekennen van regelgevende bevoegdheid be-
vorderen de toegankelijkheid van wetgeving en de vindbaarheid van regel-
gevende bevoegdheid. In de Aanwijzingen voor de Regelgeving zou een 
aanwijzing opgenomen kunnen worden die bepaalt dat wettelijke grondsla-
gen voor de toekenning van regelgevende bevoegdheid een bepaalde ge-
wenste terminologie hanteren, tenzij er redenen zijn op grond waarvan een 
andere term de voorkeur verdient. Door de wetgever moet duidelijk worden 
aangegeven of een gecrederde bevoegdheid een bevoegdheid tot het stellen 
van algemene regels inhoudt. 

Het belang van de vindbaarheid en duidelijkheid van regelgevende bevoegdhe-
den is in zekere zin gelijk te schakelen met het belang van de vindbaarheid en 
duidelijkheid van regelgeving. Als gesteld wordt dat de vindbaarheid van regel-
geving rechtsstatelijk van belang is, dan geldt dit evenzeer voor de bevoegdheid 
op grond waarvan de regelgeving is vastgesteld. Als de bevoegdheidsgrondsla-
gen zeer lastig vindbaar zijn of onduidelijk zijn dan kan zowel bij de bestuursor-
ganen als bij de burger onduidelijkheid en onzekerheid ontstaan. Een onjuiste 
uitleg van een bevoegdheid kan bovendien vervelende juridische consequenties 
hebben. Dit geldt bijvoorbeeld als zou blijken dat een bevoegdheidsgrondslag 
geen regelgevende bevoegdheid toekent, terwijl het bestuursorgaan heeft ge-
meend een algemeen verbindende regeling vast te kunnen stellen. Naast de 
praktische waarde van vindbare en duidelijk als zodanig te herkennen regelge-
vende bevoegdheden, heeft de duidelijkheid en consistentie in terminologie nog 
een zelfstandige waarde. Regelgeving is een zwaar overheidsmiddel. Regelge-
vende bevoegdheid kan, in beginsel, niet legaal worden vastgesteld anders dan 
bij of krachtens een wet in formele zin. Voornemens voor deregulering en har-
monisatie van regelgeving leunen, naar aangenomen mag worden, op kennis 
omtrent het totaal aan regelgeving en de verwevenheid van de regelgeving. Fun-
damentele deregulering, in termen van het niet enkel laten vervallen van e,en 
wettelijke regeling maar het opheffen van een regelgevende bevoegdheid, kan 
alleen plaatsvinden als zicht bestaat op het totaal aan regelgevende bevoegdhe- 
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den. Zicht op de regelgevende bevoegdheden van zbo's is een onderdeel van de 
zelfstandige waarde van vindbare en duidelijk te herkennen regelgevende be-
voegdheden. Middels pragmatische (electronische) hulpmiddelen, zoals bijvoor-
beeld het toekennen van kleurcodes, of het koppelen aan vaste zoektermen, zou 
de vindbaarheid en duidelijkheid van regelgevende bevoegdheden vergroot kun-
nen worden. 

Uit de totaalpopulatie van 153 zbo' s bezitten 61 zbo' s regelgevende bevoegd-
heid (zie bijlage 2). Dit is 40% van de totaalpopulatie. Deze omvang van de re-
gelgevende bevoegdheden is, gezien het staatsrechtelijke uitgangspunt dat de 
uitoefening van regelgevende bevoegdheid onder volledige politieke verant-
woordelijkheid plaats dient te vinden, aanzienlijk. Het staatsrechtelijke uitgangs-
punt dat regelgevende bevoegdheid wordt uitgeoefend onder politieke verant-
woordelijkheid geldt immers evenzeer voor de toekenning van regelgevende be-
voegdheden aan zbo's. Dit staatsrechtelijke uitgangspunt ligt onder meer ten 
grondslag aan aanwijzing 124c, aanwijzing 124d, aanwijzing 124e en aanwij-
zing 124f. De genoemde aanwijzingen strekken zich uit over de vraag of een 
overheidstaak in handen moet worden gelegd van een zbo en of hiermee niet het 
stelsel van de politieke verantwoordelijkheid op een onaanvaardbare wijze 
wordt doorkruist. De vraag of in alle gevallen de wetgever er verstandig aan 
heeft gedaan een overheidstaak aan een zbo te geven zou een volledige politieke 
heroverweging vergen. Dezelfde constatering kan gemaakt worden voor de 
vraag of de wetgever in alle gevallen aan 61 zbo's weloverwogen regelgevende 
bevoegdheid heeft toegekend. Dit rapport gaat niet in op een dergelijke volledi-
ge politieke heroverweging. Wel kan gewezen worden op het feit dat, naar de 
omvang gekeken, een relatief groot aantal zbo's over regelgevende bevoegdheid 
beschikt en dat vanuit het geschetste perspectief het instellen van zbo's, en zeker 
het toekennen van regelgevende bevoegdheid, ook in de toekomst zorgvuldig-
heid van de wetgever zal vereisen. Het vaker en eerder verbinden van ministeri-
ele goedkeuring aan een regelgevende bevoegdheid van een zbo zou de aan-
spreekbaarheid van een minister kunnen vergroten, zodat (formeel) beter aan het 
staatsrechtelijke uitgangspunt tegemoet kan worden gekomen. 

De aard van de regelgevende bevoegdheid is getypeerd aan de hand van de ter-
men uit aanwijzing 124f: technisch, organisatorisch, bijzonder geval. De wette-
lijke grondslagen voor de regelgevende bevoegdheden zijn hierbij tekstueel ge-
interpreteerd. Het algemeen mogen vaststellen van opleidingseisen, examenre-
glementen, kwaliteitscriteria, tuchtreglementen en subsidiereglementen zijn als 
bijzonder gekwalificeerd vanwege het feit dat niet vooraf, op basis van een tek-
stuele analyse, gesteld kan worden dat deze bevoegdheden niet aangewend zul-
len worden voor inhoudelijke keuzes. Met inhoudelijke of fundamentele keuzes 
wordt in deze context bedoeld beleidskeuzes waarover binnen het vakgebied 
discussie kan bestaan of ontstaan. Regelgevende bevoegdheden betreffende on- 
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derwerpen als heffingen, tarieven, aanvraagprocedures en examenprocedures 
zijn als technisch en organisatorisch gekwalificeerd. 

In totaal beschikken 39 zbo's over een bijzondere regelgevende bevoegdheid. 
Ten aanzien van de bijzondere regelgevende bevoegdheid van twaalf daarvan is 
niet voorzien in ministeriole goedkeuring. Dit is in strijd met aanwijzing 124f, 
lid 1, sub b. 

De bevoegdheidsgrondslagen waarmee aan het zbo regelgevende bevoegdheid 
wordt toegekend zijn soms ruim geformuleerd. Enkele voorbeelden. De be-
voegdheidsgrondslag uit artikel 18a, lid 3, sub c stelt dat het Nederlands instituut 
voor brandweer en rampenbestrijding 'examenreglementen' vast mag stellen 
voor bepaalde opleidingen. De vereveningsinstantie kan 'een vereveningsrege-
ling' vaststellen voor de verdeling van lasten. Het Lisv kan op grond van ver-
schillende bepalingen `nadere regels' stellen, die zelfs af mogen wijken van het 
in de wet bepaalde. De STE kan voor verschillende onderwerpen `nadere regels' 
stellen op grond van bepalingen uit het besluit toezicht effectenverkeer. Hier-
naast mogen onder andere nadere regels gesteld worden door het College voor 
zorgverzekeringen, de SVB, en het Commissariaat voor de media. De redenen 
voor het opstellen van een mime bevoegheids-grondslag kunnen verschillend 
zijn. Het is goed voorstelbaar dat een onderwerp 'te' technisch is voor de wetge-
ver om nadere normen te stellen. In plaats van het stellen van halfslachtige, voor 
de pralctijk onwerkbare nadere normen kan de wetgever besluiten de handen 
volledig af te houden van een onderwerp en de regulering volledig in handen te 
leggen van het zelfstandig bestuursorgaan.Verder is het goed voorstelbaar dat de 
wetgever een nadere bevoegdheidsinperking overlaat aan een lagere regelgever. 
Het opstellen en aanpassen van lagere regelgeving zal eenvoudiger zijn dan het 
wijzigen van een wet in formele zin. Het geheel openlaten van een regelgevende 
bevoegdheid heeft als voordeel dat het wetgevingsinstrument ingezet kan wor-
den daar waar dit nodig is. Het zbo kan zo in de voile breedte van een te regelen 
onderwerp zelf een afweging maken of een algemeen verbindende bepaling no-
dig is ten aanzien van een aspect van het te regelen onderwerp. Een uitputtend 
bedoelde begrenzing van een regelgevende bevoegdheid van een zbo kan de 
flexibiliteit in de weg staan. Het toekennen van een opengelaten regelgevende 
bevoegdheid lijkt overwegend voordelen te kennen, in termen van flexibiliteit en 
het kunnen aanwenden van de juiste deskundigheid. Maar hierbij dient te wor-
den opgepast dat niet, via een omweg, alsnog zbo's tot algemene (klassieke) re-
gelgever worden verheven. Dit lijkt namelijk staatsrechtelijk nooit de bedoeling 
te zijn geweest van de mogelijkheid aan zbo's regelgevende bevoegdheid toe te 
kennen. 

Tegenover de (zeer) ruim geformuleerde wettelijke grondslagen staan grondsla- 
gen die vrij tot zeer specifiek zijn ingekaderd door de wetgever. Sommige 
grondslagen bepalen welke onderwerpen een zbo-regeling in ieder geval moet 
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bevatten (bijvoorbeeld art. 10 Wet op het specifiek cultuurbeleid, art. 42b Wet 
op de rechtsbijstand). Andere grondslagen geven een zeer specifieke (limitatie-
ve) opsomming van onderwerpen die het zbo mag regelen (bij-voorbeeld art. 91 
Zaaizaad- en Plantgoedwet). Een aantal wettelijke grondslagen bevindt zich in 
de `middengroep'. Deze wettelijke grondslagen sommen een aantal algemene 
onderwerpen op die geregeld kunnen worden, zonder dat de onderwerpen echt 
specifiek genoemd kunnen worden. Op grond van artikel 13 van de Landbouw-
kwaliteitswet regelen controle-instellingen 'de samenstelling en bevoegheid van 
het tuchtgerecht', en 'de rechtsgang'. Op grond van artikel 18g, lid 7 Brand-
weerwet mag het bestuur van het Nederlands bureau brandweer-examens bij re-
glement regels stellen met betrekking tot 'de uitvoering', 'de organisatie', en 'de 
afneming' van een rijksexamen. 

Samengevat kunnen op basis van het in deze paragraaf geconstateerde beeld de 
volgende aanbevelingen worden gedaan. 

4. Het toekennen van regelgevende bevoegdheid aan zbo's verdient, vanuit 
staatsrechtelijk oogpunt, in het oog te worden gehouden. Bevoegdheids-
grondslagen dienen niet te ruim geformuleerd te zijn. 

5. Voor het toekennen van regelgevende bevoegdheden zou een controletoets 
opgesteld kunnen worden, aan de hand waarvan wordt beoordeeld of sprake 
is van het toekennen van tijzondere' regelgevende bevoegdheden, zodat de 
conformiteit aan aanwijzing 124f, lid, sub b verbeterd wordt. 

Met het in het oog houden van de toekenning van regelgevende bevoegheid 
wordt bedoeld dat met de toekenning zorgvuldig dient te worden omgegaan. Re-
gelgevende bevoegheid mag niet te snel en te lichtvaardig aan zbo's worden 
toegekend. Aanbeveling vijf ziet op de werking van aanwijzing 124f. Gebleken 
is dat de termen uit aanwijzing 124f nog niet goed gedefinieerd en uitgewerkt 
zijn. Het verschil dat in aanwijzing 124f gemaakt wordt tussen de termen tech-
nisch/organisatorisch en bijzonder geval is van groot belang. Immers, alleen 
voor bijzondere regelgevende bevoegdheid geldt specifiek het vereiste van de 
ministeriele goedkeuring. Bovendien zijn, volgens de operationalistie van aan-
wijzing 124f van dit onderzoek, een aantal bijzondere regelgevende bevoegdhe-
den toegekend zonder dat is voorzien in het regime van de ministeriele goedkeu-
ring. Voor de term `bijzondere regelgevende bevoegdheid', uit aanwijzing 124f, 
lid 1, sub b, zou daarom een duidelijke reeks van criteria opgesteld moeten wor-
den, zodat eenvoudiger vastgesteld kan worden of er sprake is van een bijzonder 
regelgevende bevoegheid. Hierdoor kan het vereiste van de ministeriele goed-
keuring, beter wordt nageleefd. Concreet kan gedacht worden aan een `vragen-
lijst' waarmee getoetst kan worden of er sprake is van de toekenning van een 
bijzondere regelgevende bevoegdheid. In deze vragenlijst zou bijvoorbeeld aan-
geduid kunnen worden of bekend is dat ten aanzien van een onderwerp in het 
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veld de nodige discussie bestaat en zo ja op welk gebied er verdeeldheid bestaat, 
en of bepaalde fundamentele rechten aan de orde zijn. Bij fundamentele rechten 
kan men hier denken aan subsidie- of inkomensrechten, levensovertuigingen, 
rechten die toegang bieden tot belangrijke vervolgmogelijkheden of vervolg-
rechten (opleidingen, beroepen, de beroepsuitoefening) en vrijheidsrechten. Als 
uit de vragenlijst volgt dat er sprake is van een bijzondere regelgevende be-
voegdheid, dan behoort ministeriole goedkeuring te worden ingesteld. 

7.4 	Het zelfinzicht van zbo's 

Uit de resultaten van de vragenlijst die is verzonden blijkt dat het inzicht in de 
status van de organisatie onder zelfstandige bestuursorganen voldoende ontwik-
keld is. Circa negentig procent van de 'echte' zelfstandige bestuursorganen geeft 
deze status aan. Vijf voormalige zbo's en PBO's hebben terecht aangegeven niet 
over de zbo-status te beschikken. Het inzicht in het vermogen al of niet bindende 
regelgeving vast te mogen stellen is minder goed ontwikkeld. Ongeveer dertig 
tot veertig procent geeft niet correct aan of het zelfstandig bestuursorgaan over 
regelgevende bevoegdheid beschikt. Dit is een hoog percentage. 

Onder aanbeveling twee is reeds voorgesteld bij erkenning/instelling van een 
zbo dit duidelijk aan te geven, zodat de zbo-organisaties weten (geacht kunnen 
worden te weten) dat ze de zbo-status bezitten. Voor het zelfinzicht met betrek-
king tot de bevoegdheden van de zbo is de volgende aanbeveling opgesteld. 

6. Bij toekenning van bevoegdheden aan een zbo zou duidelijk aan het zbo 
toegelicht kunnen worden welke soorten bevoegdheid toegekend worden. 
Dit kan voorkomen dat de zbo zelf geen goed beeld hebben van de juridi-
sche status van hun bevoegdheden. 

Onduidelijkheid over de status van de organisatie en onduidelijkheid over de 
status van de bevoegdheden is juridisch hinderlijk. De status van de organisatie 
heeft gevolgen voor het al of niet van toepassing zijn van verschillende rechtsre-
gimes. De Kaderwet zbo's, bijvoorbeeld, geldt alleen voor zbo's. Bovendien 
geldt de Awb voor organisaties die bestuursorgaan zijn volgens de Awb. De 
status van een bevoegdheid is onder meer van belang voor de vraag of een opge-
stelde regeling is toegestaan, of en in welke mate het bestuur mag afwijken van 
de regeling, en de rechten van bezwaar en beroep. Zelfinzicht in de status van de 
organisatie en de status van de bevoegdheclen is daarmee voor bestuursorganen 
van wezenlijk juridisch belang. Voor zelfstandige bestuursorganen is dit niet an-
ders. 
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7.5 	De kwaliteit van zbo-regelgeving 

Aansluitend op de inventarisatie is in dit onderzoek een kwaliteitsevaluatie uit-
gevoerd. Vijftien zbo-regelingen zijn aan een kwaliteitsanalyse onderworpen. 
De regelingen zijn langs kwaliteitsthema's als de lay-out en de uitvoerbaar-
heid/handhaafbaarheid beoordeeld op tal van aspecten. De Aanwijzingen voor 
de Regelgeving hebben hierbij een bepalende rol gespeeld. Per aspect van de 
regeling is geconcludeerd of de regeling voldoet aan de daarvoor geldende aan-
wijzingen. Naast de kwaliteit van de regeling zelf is de legaliteit van de regeling 
ten opzichte van de wettelijke grondslag onderzocht. Voorts is de analyse benut 
ter be-antwoording van vraag of de regelgevende bevoegheid die ten grondslag 
ligt aan de regeling conform aanwijzing 124f is vastgesteld. 

De opgestelde eindconclusies waarderen niet in absolute termen. Een goed/fout-
waardeoordeel ten aanzien van de kwaliteit van een zbo-regeling is niet te for-
muleren. Kwaliteitsaspecten van een zbo-regeling bewegen zich in een context. 
Bij de waardering van bepaalde aspecten van de zbo-regelgeving is getracht re-
kening te houden met deze context. De taallcundige begrijpelijkheid is beoor-
deeld in samenhang met de aanwijzingen en met het veronderstelde taalbegrip 
van de doelgroep. Het type verwijzing dat gehanteerd wordt binnen een regeling 
is gerelateerd aan het veronderstelde belang van het type verwijzing. Reeds en-
kele malen eerder in het rapport is betoogd dat aspecten als de uitvoerbaarheid 
eigenlijk een diepgravend empirisch onderzoek behoeven. Hoewel de methode 
van intensief empirisch kwaliteitsonderzoek voor ons was afgesloten, kon met 
behulp van een toelichting bij de regeling en een tekstuele analyse van de rege-
ling zelf een eerste materiele waardering geconstrueerd worden. 

7.5.1 Conclusie rechtmatigheid 

De rechtmatigheid van een zbo-regeling heeft niet zozeer te malcen met de kwa-
liteit van de zbo-regeling zelf, maar met de vraag of de regeling rechtmatig is 
vastgesteld. Daarbij is rechtmatigheid opgevat als het binnen-de-wettelijke-
grondslag-blijven en het voldoen aan aanwijzing 124f. Hiermee is niet gezegd 
dat een toets aan de rechtmatigheid voor dit onderzoek geen waarde heeft. Ster-
ker nog, de algemene verbindendheid van een zbo-regeling kan in het geding 
zijn als de regeling niet rechtmatig is vastgesteld. Het beeld uit de analyse toont 
aan dat de vijftien onderzochte regelingen alien op een deugdelijke wettelijke 
grondslag berusten. Bij de formeel-wettelijke grondslagen is er spralce van een 
'legate' wetteljke grondslag, althans dit is binnen dit onderzoek voorondersteld. 
De formele wetgever is in beginsel bevoegd verklaard door de Grondwet tot het 
stellen van wetten. De lagere bevoegdheidsgrondslagen zijn getrapt terug te 
brengen tot een wet in formele zin. Dit betekent dat alle onderzochte regelingen 
op grond van een voldoende bevoegdheid zijn vastgesteld. Anders gesteld, er is 
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bevoegd regelgevende bevoegdheid toegekend aan de zbo's. De materie die ge-
regeld wordt in de onderzochte regelingen treedt niet aantoonbaar buiten de on-
derwerpen die in de bevoegheidsgrondslagen worden aangegeven. Er is, bij-
voorbeeld, geen regeling aangetroffen die beleidsmatige voorwaarden stelt, ter-
wij1 de wettelijke grondslag specifiek bepaalt dat hooguit een uitvoeringsregle-
ment vastgesteld mag worden. Sommige wettelijke grondslagen zijn ruim ge-
formuleerd, waardoor een regeling at snel binnen de wettelijke grondslag valt. 
Twee maal is, zo is geconstateerd, bij de toekenning van een bijzondere regelge-
vende bevoegdheid geen ministeriele goedkeuring is ingesteld. Dit is op een ge-
vonden totaal van zes bijzondere regelgevende bevoegdheden een relatief groot 
aantal. 

7.5.2 Conclusie formele kwaliteit 

De vijftien onderzochte zbo-regelingen zijn in de tweede plaats getoetst op de 
wetstechnische kwaliteit. De vorm van een regeling is ondergeschikt aan het 
belang van de inhoud. Een enkele `vormfout' is niet snel van essentiele beteke-
nis. Bevoegdheidsgebreken of inhoudelijke gebreken kunnen veel ernstiger con-
sequenties hebben. Geheel zonder betekenis zijn `vormfouten' echter zeker niet. 
Moeilijke woorden, vage woorden, vreemde woorden, moeilijke indelingen, 
lange zinnen en ingewikkelde zinnen kunnen ervoor zorgen dat de ontvangende 
rechtssubjecten de regeling niet begrijpen. Zullen deze burgers de wet naleven, 
terwijI ze de wet niet begrijpen? Vele getrapte verwijzingen maken het voor de 
burger moeilijk tiberhaupt te weten welke rechtsregels nu exact voor hem of 
haar van belang zijn. De fictie dat elke burger geacht wordt de wet te kennen is 
lastig vol te houden als de wet zelf, vanuit het perspectief van de burger, onvol-
doende kenbaar is gemaakt aan de burger. Het zijn allemaal voorbeelden van de 
formele aspecten van het instrument regelgeving. 

Zonder in deze conclusie op elke slak zout te willen leggen, kan toch gesteld 
worden dat een respectabel aantal vormafwijkingen geconstateerd kunnen wor-
den. Belangrijke afwijkingen/vraagstulcken zijn: 

1. Afwijkingen van de minimaal gewenste inhoud van een aanhef. Vermelding 
van het besluitnemende bestuursorgaan en de wettelijke grondslag voor een 
regeling dienen een algehele duidelijkheid (gelet op aanwijzing 109-114). 

2. Afwijkingen ten aanzien van de gewenste feitelijke indeling van een rege-
ling (zie aanwijzing 94). Een heldere en zorgvuldige indeling is van belang 
voor een snelle toegankelijkheid van een regeling. 

3. Afwijkend gebruik van opsommingstekens. Opsommingsstreepjes of op-
sommingspuntjes zijn op zichzelf duidelijk herkenbaar, maar zijn in strijd 
met aanwijzing 100. Bovendien kan niet verwezen worden naar opsom-
mingsstreepjes of opsommingspuntjes. 



7: SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 	 101 

4. Lange zinsconstnicties. Lange zinnen zijn slecht voor de leesbaarheid van 
een regeling (aanwijzing 52, en aanverwante aanwijzingen als: 54, 57, 60, 
61). 

5. Het gebruik van een groot aantal verwijzingen. Verwijzingen maken de be-
tekenis en de werking van een regeling ondoorzichtig (aanwijzing 78, 79). 

6. De kenbaarheid. Een aantal regelingen is niet gepubliceerd in een formeel 
medium als de Staatscourant. De regelingen kunnen gepubliceerd zijn in een 
ander medium als een vakblad. Over de kenbaarheid van deze regelingen 
kan niet met voldoende zekerheid een uitspraak worden gedaan. Het uit-
gangspunt is dat voor, in beginsel landelijk werkende, zbo-regelgeving niet 
te snel kan en mag worden aangenomen dat de doelgroep in heel Nederland 
een specifiek publicatiemedium leest (aanwijzing 172 e.v.) . 

Voor de hierboven opgesomde punten den tot en met vijf bestaan al aanwijzin-
gen. Deze punten kunnen op grond van de geldende aanwijzingen aangepast of 
verbeterd worden. Het `zorgpunt' van de kenbaarheid geeft aanleiding tot het 
formuleren van een aanbeveling. Voor een aantal regelingen is de kenbaarheid 
(vindbaarheid) niet duidelijk vast te stellen. In sommige gevallen kan een 
vraagteken geplaatst worden bij de deugdelijkheid van de publicatie. Daarmee is 
bedoeld dat de regeling wel gepubliceerd is, maar in een medium dat niet speci-
fiek gedigend lijkt voor de bekendmaking van een a.v.v. In een enkel geval is 
zelfs gebleken dat een regeling die als algemeen verbindend beschouwd mag 
worden zeer lastig of in het geheel niet openbaar te verkrijgen is. Dit levert sa-
mengevat het volgende beeld op. Ten eerste is het de vraag of alle zbo-
regelingen gepubliceerd zijn. Bekendmaking van een a.v.v. vereist publicatie. 
Het niet publiceren van een a.v.v. is in strijd met de rechtszekerheid en met arti-
kel 3:42 Awb. Op grond van artikel 3:42 Awb kan een a.v.v. zelfs niet in wer-
king zijn getreden, indien de a.v.v. niet gepubliceerd is. Ten tweede kan de 
vraag gesteld worden of de regelingen die wel gepubliceerd zijn, ook alien 
deugdelijk gepubliceerd zijn. 

7. De kenbaarheid van zbo-regelgeving zou nader onderzocht kunnen worden. 
Indien inderdaad zou blijken dat de kenbaarheid van zbo-regelgeving zorgen 
baart, dan moet duidelijk aan de zbo-populatie gecommuniceerd worden dat 
regelgeving gepubliceerd dient te worden. Publicatie in, in ieder geval, een 
staatsmedium verdient formeel de voorkeur, aangezien geacht kan worden 
dat eenieder in heel Nederland toegang heeft tot een dergelijk medium en 
daardoor ook feitelijk geacht kan worden de regeling te kennen. 

7.5.3 Conclusie materiele kwaliteit 

De derde en laatste toets die is uitgevoerd is de toetsing van de materiele kwali- 
teit van zbo-regelgeving. Al een aantal malen is in dit rapport uitgelegd dat deze 
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toets onderzoeksmatig zijn beperkingen heeft gekend. De materiele toets kan 
daarom alleen gezien worden als een eerste verkenning. Niettemin kunnen be-
paalde conclusies worden getrokIcen en kunnen bepaalde vraagstukken op de 
voorgrond worden geplaatst. 

De uitvoering van een groot aantal van de onderzochte regelingen is afhankelijk 
van administratieve werkzaamheden. Hiemaast speelt de kenniscapaciteit van de 
organisatie een belangrijke rol bij de uitvoerbaarheid. Het is zeer wel denkbaar 
dat de grote spanning op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren ook van invloed is 
geweest op de personeels- en kenniscapaciteit van zbo's. Harde cijfers hierover 
staan ons niet ter beschilcking. De gemaalcte vooronderstelling is vooral van be-
lang voor toekomstige beleidsoverwegingen. Mocht de wetgever in de toekomst 
andere of nieuwe taken aan een bestaand zbo willen geven dan is een overleg 
met het betreffende zbo over de capacitaire belasting voor de hand liggend, voor 
zover dit type overleg nu ook al niet plaatsvindt. 

In de onderzochte regelingen staat een aantal woorden of uitdrukkingen die in de 
praktijk en/of in beleidsregels nader uitgelegd zullen moeten worden ten bate 
van de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid. Een e,erste verkenning geeft als 
beeld dat in de zbo-regelingen niet volledig voorbij wordt gegaan aan de rechts-
zekerheid en de rechtsgelijkheid. Incidenteel is een regeling met terugwerkende 
kracht vastgesteld. Dit is — ook al gaat het om een terugwerkende kracht van 
hooguit enkele dagen — fundamenteel in strijd met het beginsel van de rechtsze-
kerheid. De inwerkingtreding is in de meeste regelingen zorgvuldig geregeld. 
Onderwerpen als de intrelcking van andere regelingen en overgangsrecht worden 
goed opgenomen in de regelingen. 

In eenderde van de onderzochte regelingen is een bepaling opgenomen inzake 
de rechtsbescherming. Dit is niet noodzakelijk, aangezien de rechtsbescherming 
uit de Awb al algemeen van toepassing is. De regeling maken geen uitzondering 
op de algemene toepassing van de Awb. In een regeling is zelfs zeer uitvoerig 
ingegaan op de rechtsbescherming. 

7.5.4 De vorm en de inhoud 

De vijftien regelingen van vijftien zbo's zijn niet enkel onderzocht met het oog-
merk interpunctiefouten te ontdekken of andere marginale gebreken emstig aan 
de kaak te stellen. Met het toetsen aan een reeks van marginale en meer funda-
mentele aanwijzingen is getracht een beeld te creeren van de formele kwaliteit 
en de betekenis van de gebreken voor de materiele kwaliteit. Een aanwijzing als 
aanwijzing 100 (opsommingswijzen) mag op het eerste gezicht marginaal lijken, 
een verwijzing met aandachtsstrepen maakt doorverwijzing onmogelijk en is 
bovendien niet bevorderlijk voor het streven naar een bepaalde wetgevingssys- 
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tematiek. Het niet opnemen van een aanhef met een wettelijke grondslag heeft 
geen betekenis voor de materiele werking van een regeling voor de burger. De 
burger kan echter niet via de regeling beoordelen of het algemeen verbindend 
voorschrift niet in strijd is met een hogere regeling die op dezelfde materie ziet. 
In het tijdperk van de moderne technologie en de moderne wijzen van informa-
tievergaring is een passende aanduiding van de regeling (opschrift of bevoegd 
orgaan) zeer relevant voor een snelle (elektronische) toegankelijkheid van regel-
geving. Hetzelfde geldt in het algemeen voor de indeling van een regeling, het 
bezitten van een duidelijk slothoofdstuk, of de subopschriften die gebruikt wor-
den. Wetgeving zal, wit de inhoudelijke betekenis doordringen in de maatschap-
pij, binnen het moderne functioneren van de maatschappij goed toegankelijk 
moeten zijn. Facetten als een uniforme en heldere lay-out en begrijpelijk, bondig 
taalgebruik dienen deze toegankelijkheid en leesbaarheid van wetgeving voor de 
burger. 

Termen als toegankelijkheid, leesbaarheid, begrijpelijkheid en doorzichtigheid 
staan uiteindelijk ten dienste van de Grote Beginselen van de Rechtsstaat. De 
rechtszekerheid is niet gediend als een burger niet in staat is de tekst van de re-
geling te begrijpen. Evenmin kan de burger eenvoudig zijn rechtspositie bepalen 
als hij een groot aantal regelingen moet bemachtigen en zich door vele getrapte 
verwijzingen heen moet graven. De rechtsgelijkheid is in gevaar als bepaalde 
burgers eenvoudiger toegang hebben tot regelgeving of regelgeving eenvoudiger 
kunnen begrijpen dan andere burgers. 

7.6 	Slotwoord 

Wetgevingskwaliteitsbeleid kan geen vorm krijgen als niet eerst zicht bestaat op 
de wetgeving. Zicht op wetgeving houdt in zicht op de omvang van de wetge-
vende bevoegdheden en zicht op de kwaliteit van de gemaakte wetgeving. Zicht 
op de omvang is van belang voor elementen uit het wetgevingskwaliteitsbeleid 
als deregulering en harmonisatie. Fundamentele deregulering, in termen van het 
weghalen van regelgevende bevoegdheden, kan alleen plaatsvinden als bekend 
is wellce regelgevende bevoegdheden nu eigenlijk bestaan. Fundamentele har-
monisatie, in termen van het consistent maken van wetsfamilies en wetsstelsels, 
kan alleen worden doorgevoerd als duidelijk is wellce wetten er bestaan. Zicht 
op de kwaliteit van wetgeving is van belang voor de instrumentkeuzes die ge-
maakt moeten worden binnen het kwaliteitsbeleid. Overbodige of ondoordachte 
instrumentele keuzes zullen niet bijdragen aan de verbetering van wetgevings-
kwaliteit. Sterker nog, de wetgevers — in dit onderzoek de zbo's — zullen in dat 
geval enkel met regels geconfronteerd worden waar zij niets mee kunnen. 

In dit onderzoek is gepoogd een bijdrage te leveren aan zowel het zicht op de 
omvang als de kwaliteit van regelgeving van een regelgever: het zelfstandig be- 
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stuursorgaan. Daarbij is opgevallen dat in de eerste plaats het aantal zbo's niet 
duidelijk bleek vast te staan. Voordat gezegd kon worden hoeveel zbo's over re-
gelgevende bevoegdheid beschikken diende eerst vastgesteld te worden hoeveel 
zbo's er bestaan. Deze onderzoeksvraag heeft enige tijd in beslag genomen. Na-
dat het aantal zbo's is vastgesteld, is bekeken op grond van welke wettelijke 
grondslagen welke zbo's over regelgevende bevoegdheid beschikken. Ook dit 
heeft, gezien de afwisselende terminologie die door de wetgever wordt gebruikt 
bij toekenning van regelgevende bevoegdheid, veel tijd in beslag genomen. Na 
vaststelling van de omvang van de regelgevende bevoegdheden van zbo's, is de 
kwaliteit van zbo-regelgeving onderzocht. Op basis van vijftien zbo-regelingen 
is een kwaliteitsverkenning uitgevoerd. 

De onderzoeksresultaten zijn uitvoerig besproken in de voorgaande paragrafen 
en de voorgaande hoofdstulcken. Hier kan worden volstaan met een enkele op-
merking. Voor een gedeelte zijn de onderzoeksvragen gericht op het vinden van 
aantallen. Het onderzoek is niet bedoeld geweest, noch ingericht voor het geven 
van absolute waarde-oordelen over de gevonden aantallen. Uitspraken over de 
omvang zijn gedaan vanuit de gedachte achter aanwijzingen als aanwijzing 
124c, aanwijzing 124d en aanwijzing 1241 Deze gedachte houdt in dat alleen 
vanuit bepaalde motieven een zbo mag worden ingesteld en dat het zbo niet als 
een klassieke wetgever is aangewezen. Op grond van dit laatste punt geldt dat 
niet te snel gegrepen mag worden naar de mogelijkheid aan zbo's regelgevende 
bevoegdheid toe te kennen. Een en ander leidt tot de conclusie dat het aantal 
zbo's lijkt mee te vallen, maar dat het aantal regelgevende bevoegdheden relatief 
hoog is. Enige nuance is hierbij op zijn plaats. In de eerste plaats kan natuurlijk 
van mening worden verschild over de vraag wanneer er sprake is van een groot 
aantal zbo's. Hierover kan alleen echt goed een stelling worden ingenomen als 
duidelijk is of veelvuldig aanwijzing 124c wordt geschonden. Volgens deze 
aanwijzing mag alleen een zbo worden ingesteld vanuit de in die aanwijzing ge-
noemde motieven. Bovendien is het instellen van een zbo het resultaat van een 
politieke afweging. Het soort regelgevende bevoegdheden van zbo's is, in de 
tweede plaats, bepalend voor een normatief oordeel over het aantal regelgevende 
bevoegdheden. Hoe marginaler het onderwerp van een regelgevende bevoegd-
heid hoe sneller het toekennen van regelgevende bevoegdheid aan een zbo aan-
vaarbaar zal zijn. 

De kwaliteit van zbo-regelgeving is beoordeeld op basis van een case-selectie 
van vijftien zbo-regelingen. De regelingen die zijn beoordeeld zijn tamelijk ver-
schillend van aard. Enkele regelingen zijn niet echt omvangrijk, bijvoorbeeld 
negen artikelen, andere regelingen bleken zeer omvangrijk te zijn, bijvoorbeeld 
de regeling van het NAK, met 38 hoofdartikelen verdeeld over 86 pagina's, of 
de nadere regeling van het STE, met 47 artikelen over een totaal van 58 pagina's 
(inclusief toelichting). Niet alleen de omvang verschilt erg, ook de aard van de 
regelingen verschilt op een aantal punten. Sommige regelingen zijn duidelijk 
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technisch van aard en voor een buitenstaander moeilijk te doorgronden, andere 
regelingen zijn meer algemeen beleidsmatig van aard en eenvoudiger op basis 
van algemene kennis te begrijpen. 
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Bijlagen 

1: Zbo-inventarisatie 

2: Overzicht regelgevende bevoegdheden 

3: Deelanalyses kwaliteit van regelgeving 



(per september 2001) 

Bijlage 1: 

Zbo-inventarisatie 

Legenda: 
> Onder qnstellingsgrondslag' wordt in dit rapport verstaan: de erkenning/be-

noeming, bij of krachtens de wet/rechterlijke uitspraak, van een organisatie 
als bestuursorgaan. 

> Onder `regelgevende bevoegdheid' wordt in dit rapport verstaan: de be-
voegdheid van een zelfstandig bestuursorgaan tot het stellen van algemeen 
verbindende voorschriften. 

> Onder lievoegdheidsgrondslag' wordt in dit rapport verstaan: de wet, of 
krachtens de wet opgestelde lagere regeling op grond waarvan een zelfstan-
dig bestuursorgaan de bevoegdheid heeft tot het stellen van algemeen ver-
bindende voorschriften. 

> Onder `ondenverpen regelgevende bevoegdheid' wordt in dit rapport ver-
staan: de aard van het onderwerp van de regelgevende bevoegdheid, ge-
kwalificeerd als itechnisch', 'organisatorisch', of 'bijzonder geval'. 

Categorie-indeling: 
• Categoric I: Zbo is vermeld in Kaderwetnota (TK 2000-2001, 27 426, 

nr.5), vallend onder Kaderwetdefinitie 
• Categoric 2: Zbo is vermeld in Kaderwetnota, maar uitgezonderd van de 

Kaderwetdefinitie. 
• Categoric 3: Zbo is niet vermeld in Kaderwetnota (al of niet uitgesloten); 

wel vermelding in andere bronnen. 



112 	 IN ZELFSTANDIGHEID GEREGELD 

Categoric  Naam zelfstandig bestuursorgaan 

Ministerie van Algemene Zaken 



Categorie 	Naam zelfstandig bestuursorgaan 

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
C2 	1. 	Stichting nationale commissie voor internationale samenwerking en duurzame 

ontwikkeling  (NCD0). 
Instellingsgrondslag: Rechter (Vz.ABRvS, AB 1982/411, AB 1985/233, AB 1991/529) 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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Categorie 	Naam zelfstandig bestuursorgaan 

Ministerie van Bitmenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

C I 	I. 	.Kiesraad; publiekrechtelijk; geen rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 1 Kieswet 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerpen bevoegdheid:  

2. Landeli Ike selectie- en opleidingsinstituut politie (LSOP); publielcrechtelijk; rechts- 

persoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 2 LSOP-wet 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerpen bevoegdheid:  

3. Nederlands bureau brandweerexamens; publielcrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 18g Brandweenvet 1985 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. I8g lid 7 Brand weerwet 1985 
Onderwerpen regelgevende bevoegdheid: technisch, organ isatorisch  

4. Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrilding; publiekrechtelijk; 

rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. I8a Brandweenvet 1985 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. I8a lid 3 jo. sub d Brandweerwet 1985 
Onderwerpen bevoegdheid: tech nisch, organisatorisch, bijzonder geval  

5. Raad voor het korps landeliIke politiediensten; publielcrechtelijk; geen rechtsper- 

soonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 39 Politiewet 1993 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerpen bevoegdheid:  

6. Stichting administratie Indonesische pensioenen; privaatrechtelijk; rechtspersoon- 

lijkheid 

Instellingsgrondslag: Wet van 21 april 1955, &b. 189 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerpen regelgevende bevoegdheid:  

C2 	7. 	Commissie van beheer van de Dienst geneeskundige verzorging politie (Comrnissie 

GVP); publiekrechtelijk; geen rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: Besluit GVP 1994 (=Amvb ex art. 50 Politiewet) 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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Categorie 	Naam zelfstandig bestuursorgaan 

Ministerie van Justitie  
C 1 	1. 	Bureau Financieel Toezicht Notarissen;  publielcrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 110 Wet op het notarisambt 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

2. Centraal orgaan opvang asielzoekers  (COA); publiekrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 2 Wet COA 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

3. College van toezicht auteursrechten e.d.;  publielcrechtelijk; 
Instellingsgrondslag: wetsvoorstel 27 775 Wet toezicht collectieve beheersorganisaties 
auteurs- en naburige rechten 
Regelgevende bevoegdheid: 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

4. Commissie Schadefonds Geweldsmisdriiven;  publiekrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 1 Wet schadefonds geweldsmisdrifven 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

5. Commissie Gellike Behandeling;  publielcrechtelijk; geen rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 11 Algemene Wet Gelijke Behandeling 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

6. Gezinsvoogdii-instellingen;  privaatrechtelijk; 25 rechtspersonen door het Ministerie 
erkend; 
Instellingsgrondslag: Wet van 26 apri11995, Stb. 255. 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

7. Landeliik Bureau Inning Onderhoudsbiidragen;  publiekrechtelijk; rechtspersoon-
lijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 2 Wet LBIO 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 41f Wet op de jeugdhulpverlening 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch (bijdragen) 	 • 
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8. Raden voor Rechtsblistand  (5); publielcrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 2 Wet op de rechtsbustand (WRB) 

Regelgevende bevoegdheid: ja 

Bevoegdheidsgrondslag(en): art 15, art. 42b, lid 1, art. 22, lid 2 WRB; art. 1 lid e Be-

sluit vergoedingen rechtsbustand 2000 

Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch, organisatorisch, bijzonder geval  

9. Registratiekamer/College bescherming persoonsgegevens;  publielcrechtelijk; geen 

rechtspersoonlijkheid 

InstellingsgrondsIag: Wet persoonsregistraties, per 01-09-01 Wet bescherming per-

soonsgegevens (art. 51) 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

10. Stichting Reclassering Nederland  (SRN); privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: Regeling erkenning stichting reclassering; Reclasseringsregeling 

1995 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

C3 11. College van toezicht op de kansspelen;  publiekrechtelijk; geen rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: Wet van 18 mei 1995; art. 33 Wet op de kansspelen; Besluit colle-

ge van toezicht op de kansspelen 

: Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Cl 	1. 	Bevoegde autoriteiten als bedoeld in art. 2 Besluit Reglement Riinpatenten; 

Instellingsgrondslag: Besluit Reglement Rtjnpatenten 1998, Regeling aanwijzing be-

voegde autoriteiten Reglement Rijnpatenten 1998 
Regelgevende bevoegdheid: ? [cluster is niet nader uitgesplitst] 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderweip(en) bevoegdheid:  

2. Bevoegde autoriteiten als bedoeld in art. 3 Besluit Riinvaartpolitiereglement 1995; 
Instellingsgrondslag: Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995, Regeling aanwtjzing be-

voegde autoriteiten Rtjnvaartpolitiereglement 1995 
Regelgevende bevoegdheid: ? [cluster is niet nader uitgesplitst] 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

3. Commissie van beroep als bedoeld in art. 3 van de Wet riionderricht motorriitui-
gen 1993;  publiekrechtelijk; geen rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 3 Wet rtjonderricht motorrijtuigen 1993 

Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

4. Commissie van Deskundigen voor de Riinvaart als bedoeld in art. 2 Besluit Re-
glement onderzoek schepen op de Riin 1995; 
Instellingsgrondslag: art. 2 Besluit Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995; art. 
1 Regeling Commissie van Deskundigen voor de Rtjvaart (regeling van 21 september 

1998) 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

5. Commissie voor de Examens van scheepwerktuigkundigen;  publiekrechtelijk; geen 

rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: Wet op de Zeevaartdiploma's; art. 2 Examenbesluit Zeevaartdi-

ploma's 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

6. Commissie Stuurliedenexamens;  publiekrechtelijk; geen rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: Wet op de Zeevaartdiploma's; art. 2 Examenbesluit Zeevaartdi-

ploma's 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 4 besluit btjzondere verkrtjging stuurliedendiploma's 

Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch, bijzonder geval 
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Commissie voor de Zeevisvaartexamens;  publielcrechtelijk; geen rechtspersoonlijk-
heid 
Instellingsgrondslag: Wet op de Zeevisvaartdiploma's 1935; art. 2 Eramenreglement 
Zeevisvaart 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

8. Dienst Wegverkeer  (RDW); publiekrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
InstellingsgrondsIag: art. 4a Wegenverkeerswet 1994 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 24 lid 2, art. 25 lid 2 en art. 53 lid 1 Erkenningsrege-
ling APK; art. 10 lid 2 LPG-Erkenningsregeling; meerdere tarieven, o.a.: art. 26c 
Vleeskeuringswet; art. 12:38, lid 3 Arbeidstudenwet; art. 22, lid 1, art 23, lid 2, art 
26, lid 1, art. 37, lid 4, art 48, lid I, art 55, lid 1, an. 63, lid 1 Wegenverkeerswet 1994 
(enz.) 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch , organisatorisch, bijzonder geval  

9. Hiswa; privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: an 12 lid 2 Wet pleziervaartuigen; art 1 Aanwijzing regeling 
instelling bevoegd tot bepaling van de fabriekscode; Richtlijn nr. 94/25/EG; 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

10. INNOVAM (Stichting VAMI;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instaingsgrondslag: art 2 Wet njonderricht Motorrijtuigen 1993, an. 2:1 Regeling 
njonderricht motornjtuigen 
RegeIgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 24 lid 3, art. 25 lid 3, Erkenningsregeling APK 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch, organisatorisch, Injzonder geval  

I I. 	Stichting Koninklijk Onderwiisfonds voor de Scheepvaart  (KOFS); privaatrechte- 
lijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: an. 22 Binnenschepenwet; art 1, lid 1, sub i Besluit vaarbewij-
zen binnenvaart; art. 1, lid 2, sub 2 Regeling vervoer over de binnenwateren van ge-
vaarlijke stoffen; an. 2 Besluit Reglement Rijnpatenten 1998; Regeling aanwijzing be-
voegde autoriteiten reglement Runpatenten 1998; art 1 Aanwtjzing instelling tot afne-
ming examens groat vaarbewijs 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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12. Gastec./Gastec Certification BV;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 17 Wet inzake de luchtverontreiniging; art. 1, lid I, sub h 
Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofdioxiden; art. 2 
Typekeuringsregeling verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofdioxiden; 
Aanwijzing Gastec Certification als keuringsinstelling gastoestellen (besluit van 29 
maart 2001) 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

13. Luchtverkeersleiding Nederland  (LVNL); publiekrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: Luchtvaartwet; art. 5.22 Wet Luchtvaart 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

14. Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit  (OPTA); publiekrechtelijk; 
rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 2 Wet onafhankelijke post- en telecommunicatie autoriteit 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

15. Stichting Bureau Examens voor het beroepsvervoer  (SBE); privaatrechtelijk; rechts-
persoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: Wet goederenvervoer over de weg; Besluit goederenvervoer over 
de weg; art. 1 en art. 2 Regeling erkenning vakdiploma's voor het beroepsvervoer 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

16. Stichting Centraal Bureau Ri ivaardigheidsbewi izen  (CBR); privaatrechtelijk; 
rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: Wet rtfonderricht motorrijtuigen 1993; art. 1 Reglement rijbewij-
zen 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): tarieven: art. 51, art. 57, art. 98, art. 158, art. 197 Regle-
ment rijbewijzen 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

17. Stichting examens personenvervoer;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 10, lid 4 Wet personenvervoer 2000 Jo. art. 47 Besluit perso-
nenvervoer 2000 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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Stichting Inschriiving Eigen Vervoer  (SIEV); privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. I, lid!, sub c Wet goederenvervoer over de weg 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

19. Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie  (NIWO); privaat-

rechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 1, lid!, sub b Wet goederenvervoer over de weg 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

20. Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart  (SAB); privaatrechtelijk; rechtspersoon-

lijkheid 

Instellingsgrondslag: Rijnvaartpolitiereglement 1995, Regeling olie-afgifteboekje Rijn-

vaart 1995 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

BevoegdheidsgrondsIag(en): 

Onderwelp(en) bevoegdheid:  

21. Taakorganisaties spoorwegen;  publiekrechtelijk; 

Instellingsgrondslag: aanhangig wetsvoorstel 

Regelgevende bevoegdheid: 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

22. Vaarbewi is-en Marifoonexamens CV;  privaatrechtelijk, idem aan ANWB 

Instellingsgrondslag: : art. 22 Binnenschepenwet; art. I lid i Besluit vaarbewijzen bin-

nenvaart; art. I lid h Regeling examen klein vaarbewijs; an. 1 Regeling aanwijzing 

instelling belast met afgifte klein vaarbewijs; Regeling aanwijzing exameninstanties 

klein vaarbewijs (1997-2001) 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

C2 23. Examencommissie certificaatioodsen;  publiekrechtelijk; gezag ex Loodsenwet en 

Besluit certificaatloodsen ((buiten beschouwing i.v.m. wetswijziging loodsenwetge-

ving))  

24. Regionale loodsencorporaties;  publiekrechtelijk; gezag ex Loodsenwet; ((buiten be-

schouwing i.v.m. wetswijziging loodsenwetgeving))  

25. Facilitair bedriff Loodswezen B.V.;  privaatrechtelijk; gezag ex Scheepvaartverkeers-

wet, Financieel besluit loodsen; ((buiten beschouwing i.v.m. wetswijziging loodsen-

wetgeving)) 
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26. 	Raad voor de transportveiligheid;  publiekrechtelijk; rechtspersoonlijkheid; ((betrok- 
ken in vorming Algemene Onderzoeksraad voor Ongevallen, wetgeving in voorberei-
ding)). 
Instellingsgrondslag: art. 2 Wet Raad voor de Transportveiligheid 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

C3 	27. 	Keurings- en certificeerinstellingen o.a.: APK-keuringsstations  
Privaatrechtelijk, rechtspersoonlijkheid. 
Instellingsgrondslag: diverse, specifieke wetten en wettelijke regelingen, internationaal 
recht 
Regelgevende bevoegdheid: nee (niet waarschijnhjk) 
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Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orderting en Milieubeheer  

CI 	I. 	Centraal fonds voor de Volkshuisvesting; publiekrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 71 Woningwet (art. 71-nieuw Woningwet; nog niet in wer- 
king) 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

2. Huurcommissies; publielcrechtelijk; geen rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 2 Wet op de huurcotnmissies 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

3. Het Kadaster; publiekrechtelijk; rechtspersoonlijlcheid 

Instellingsgrondslag: art. 2 Organisatiewet Kadaster 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 108 Kadastenvet 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch  

4. N.V. Service Centrum Grondreiniging; P rivaatrechtelijk; rechtspersoon1ijkheid gezag 

ex 

Instellingsgrondslag; art. I jo. art. 21 e.v. Wet bodembescherming 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art 22, lid I Wet bodembescherming 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch, organisatorisch  

5. Reconstructiecommissie Midden-Delfland; publiekrechtelijk; geen rechtspersoonlijk-

held 

Instellingsgrondslag: art 3 Reconstructiewet Midden-Delfland 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

6. Stichting Bureau Architecten Register (SBA); privaatrechtelijk; rechtspersoonlijk-

held 

Instellingsgrondslag: art. 3 Wet op de architecteruitel 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 2 Beschikking aanwijzing bevoegde autoriteit inzake 
afgifte van diploma's, certificaten enz. op het gebied van de architectuur. 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch  

7. Stichting Waarborgfonds Eigen Woning; privaatrechtelijk; rechtspersoonlijlcheid 

Instellingsgrondslag: Rechter (Rb. Arnhem, AB 1997/422) 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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8. 	Stichting erkenningsregeling voor de uitoefening van het koeltechnisch installatie- 
bedril; privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: Rechter (ABRvS 17-08-99) 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

C3 	9. 	Kiwa NV;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: erkenningen in wetsfamilie Wet milieubeheer en Wet bodembe-
scherming; wet op de gevaarlijke werktuigen 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

	

10 	Stichting ABOMA en KEBOMA:  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 2 Wet geluidhinder en aanwtjzingsregelingen keuringsinstan-
tie 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 14 regeling geluidsproductie bouwmachines 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch 
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Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij  

CI 	I. 	Commissie beheer landbouwgronden/Bureau beheer landbouwgronden; publiek- 

rechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 28 Wet agrarisch grondverkeer 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

2. Centrole Landinrichtingscommissie; publiekrechtelijk; geen rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 7 Landinrichtingswet 

RegeIgevende bevoegdheid: nee 

BevoegdheidsgrondsIag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

3. College voor de toelating van bestriidingsmiddelen (CTB); publielcrechtelijk; 

rechtsperoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. la Bestrijdingsmiddelenwet 1962 

Regelgevende bevoegdheid: ja 

Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 46, lid 1 Bestrydingsmiddelenwet 1962 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

4. CommissIes voor de samenstelling van de verplichte rassenlijsten; publiekrechte-

lijk; geen rechtspersoonlijkheid 

- 	Commissie voor de samenstellinu van de rassenliisten voor uroentegewassen; 

- 	Commissie voor de samenstellinn van de rassenliisten voor bosbouwuewassen; 

- 	Commissie voor de samenstellinn van de rassenliisten voor fruitgewassen; 

- 	Commissie voor de samenstellinu van de rassenliisten voor landbouwuewassen; 

- 	Commissie voor de samenstelling van de rassenliisten voor siernewassen; 

Instellingsgrondslag: art. 73 Zaaizaad- en Plantgoedwet 

RegeIgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

5. Faunafonds; publiekrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 83 Flora- en faunawet 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

6. Grondkamers (zes zbo's); publielcrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art 72 Pachtwet 

Regelgevende bevoegdheid: ja 

Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 4 Pachtwet 

Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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7. Herinrichtingscommissie Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolonien; 
publiekrechtelijk; geen rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 4 Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse 

Veenlcolonien 
Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

8. Raad voor het Kwekersrecht;  publielcrechtelijk; geen rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 5 Zaaizaad- en Plantgoed wet 

Regelgevende bevoegdheid: ja(?) 
Bevoegdheidsgrondslag(en): artikel 18, lid 4 Reglement van Raad voor het Kwekers-

recht? 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

9. Stichting Bloembollenkeuringsdienst;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 8 Landbouwkwaliteitswet;instellingsregelingen o.a. art. 11 

Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen (op grond van Landbouwkwaliteitswet); art. 2 
Besluit aanwijzing Bloembollenkeuringsdienst (op grond van de Plantenziektenwet) 

Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 10, lid], sub e en art. 11 en art. 13, lid 3 Landbouw-

kwaliteitswet 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

10. Stichting Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit  (KCB); privaatrechte-

lijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 8 Landbouwkwaliteitswet; instellingsregelingen o.a. art. 1 
Regeling aanwtjzing KCB-controleurs voor kwaliteitscontroles groenten en fruit; art. 1 

Landbouwkwaliteitsregeling controle groenten en fruit 1993 
Regelgevende bevoegdheid: ja 

Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 10, lid), sub e en art. 11 en art. 13, lid 3 Landbouw-

kwaliteitswet 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

11. Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eierproducten  (CPE); privaat-

rechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 8 Landbouwkwaliteitswet; instellingsregelingen o.a. art. 1 
Regeling vrtjstelling landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren; art. 6 Landbouwkwali-

teitsbesluit scharreleieren 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 10, lid], sub e en art. 11 en art. 13, lid 3 Landbouw-

kwaliteitswet 
Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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12. Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van 
Landbouwgewassen  (NAK); privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 87 Zaaizaad- en Plantgoedwet; instellingsregelingen o.a. art. 

1 Aansluitingsbesluit N.A.K.; art. 1 Besluit categorieen teeltmateriaal; art. 1 Besluit 

verhandeling teeltmateriaal landbouwgewassen 

Regelgevende bevoegdheid: ja 

Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 91 Zaaizaad- en Plantgoedwet 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  
13. Stichting Naktuinbouw;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 87 Zaaizaad- en Plantgoedwet; instellingsregelingen o.a. art 

I Aansluitingsbesluit Naktuinbouw; art 1 Besluit verhandeling teeltmateriaal min-

bouwgewassen 

Regelgevende bevoegdheid: ja 

Bevoegdheidsgrondslag(en): art 91 Zaaizaad- en Plantgoedwet; 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  
14. Stichting Centraal Orman voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel  (COKZ); 

privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
InsteBingsgrondslag: art 8 Landbouwkwaliteitswet; instellingsregelingen o.a. art 10 

Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten; art. 7 Landbouwkwaliteitsbesluit rauwe 

melk en zuivelbereiding; Landbouwkwaliteitsregelingen 

Regelgevende bevoegdheid: ja 

Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 10, lid 1, sub e en art. 11 en art. 13, lid 3 Landbouw-

kwaliteitswet 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  
15. Stichting Skal Controle en Certificatie;  privaatrechtelijk; rechtsperoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 8 Landbouwkwaliteitswet; instellingsregelingen o.a. art. 7 
Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode; art. 1 Regeling stimulering 
biologische productiemethode 

Regelgevende bevoegdheid: ja 

Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 10, lid 1, sub e en art 11 en art. 13, lid 3 Landbouw-

kwaliteitswet 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  
16. Voedselvoorzienings in- en verkoopbureau;  publielcrechtelijk; 

Instellingsgrondslag: art. 53 Landbouwwet 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

C2 	17. 	Staatsbosbeheer  (SBB); publielcrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
InstellingsgrondsIag: art. 2 Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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18. 	Stichting fonds watersnood;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: Rb Roermond JB97/55 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

C3 	19. 	Organisatie ter verbetering van de binnenvisseril 
Instellingsgrondslag: art. 38 Vissertjwet 1963 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
C I 	I. 	Centrale Organisatie Instituut Week en Inkomen;  heringesteld op basis van nieuwe 

organisatiewetgeving sociale zekerheid (SUM)  
2. Onderlinge Waarborgmaatschappii MAAV;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 2 Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheids-

verzekeringen 

Regelgevende bevoegdheid: j 

Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 2, lid), sub b Wet medefinanciering aanvullende ar-

beids- ongeschiktheidsverzekeringen 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  
3. Stichting Nederlands Insfituut voor Lifttechniek;  privaatre,chtelijk; rechtspersoon-

lijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 5 Wet op de gevaarlijke werktuigen jo. Aanwijzingsregelingen 

o.a. Aanwwuzingsregeling keuringsinstantie voor liften 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

4. Sociale Verzekeringsbank  (SVB); publiekrechtelijk; heringesteld op basis van nieuwe 

organisatiewetgeving sociale zekerheid (SUWI) 
Instellingsgrondslag: art. 17 Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 

Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): controle- en invorderingsbevoegdheden, onder meer: art. 
8g Remigratiewet, art. 15, art. 17b, art I7e en art. 24b Algemene Ouderdoms wet, art. 
41 en art. 55 Algemene nabestaandenwet, art. 16, art. 17, art.I7c en an. 24b Algemene 
Kinderbijslagwet 

Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch, organisatorisch, bijzonder geval  

5. Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid SKO;  privaatrechtelijk; rechts-
persoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 5 Wet gevaarlijke werktuigen, art. 20 Arbeidsomstandighe-

denwet 1998, art. 4.7, lid 4 en an. 4.8, lid 2 Arbeidsomstandighedenbesluit jo. Aanwij-

zingsregelingen o.a. Aanwijzing SKO als instelling voor het certificeren van veilig-

heidskundigen 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

6. Slighting ter certificering van Arbeidshvgionisten SCA;  privaatrechtelijk; rechtsper-

soonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 20 Arbeidsomstandighedenwet 1998 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

7. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;  heringesteld op basis van nieuwe 

organisatiewetgeving sociale zekerheid (SUWI) 
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8. 	Vereveningsinstantie;  publielcrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 6 Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 5 Wet medefinanciering aanvullende arbeidsonge-
schiktheidsverzekeringen 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch, organisatorisch  

C2 	9. 	Arbeidsvoorzieningsorganisatie;  publielcrechtelijk; wijziging orgaan als gevolg van 
wetsvoorstel SUWI 
Instellingsgrondslag: art. 2 Arbeidsvoorzieningswet 1996 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 81 Arbeidsvoozieningswet 1996 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch, organisatorisch, btjzonder geval  

10. College van toezicht Sociale Verzekeringen  (CTSV); publiekrechtelijk; wijziging 
orgaan als gevolg van wetsvoorstel SUWI 
Instellingsgrondslag: art. 3 Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

11. Landelijk instituut sociale verzekeringen  (Lisv); publielcrechtelijk; wijziging orgaan 
als gevolg van wetsvoorstel SUWI 
Instellingsgrondslag: art. 30 Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): meerdere bevoegdheden, o.a.: art. 13, art. 14, art. 14c en 
art. 30 Toeslagenwet, art. 7 Coordinatiewet sociale verzekeringen, art. 32 Invoerings-
wet stelselherziening sociale zekerheid, art. 38a, art. 44, art. 52, art. 54 Organisatiewet 
sociale verzekeringen 1997, 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch, organisatorisch, btjzonder geval.  

12. Regionale besturen voor de arbeidsvoorziening  (18 regio's); wijziging orgaan als 
gevolg van wetsvoorstel SUWI 
Instellingsgrondslag: art. I en art. 12 Arbeidsvoorzieningswet 1996 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 81 Arbeidsvoorzieningswet 1996 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

13. Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening  (18 regio's); wijziging orgaan als gevolg 
van wetsvoorstel SUWI 
Instellingsgrondslag: BBA 1945 Jo. art. 11 Arbvow 1996 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

14. Ontslagcommissie voor het personeel van de Arbeidsvoorzienigsorganisatie 
Instellingsgrondslag: art. 43 Arbvow 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid: 

BIJLAGE 1: ZBO-INVENTARISATIE 129 



	

Categorie 	Naam zelfstandig besttiursorgaan 

15. Stichting silicose ond-mlinwerkers;privaatrechtelijk, rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: Rechter (ABRvS, AS 1996/136) 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 

• Onderwerp(en) bevoegdheid:  

16. Stichting rechtsherstel Roma en Sinti; privaatrechtelijk, rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: analoog aan uitspraak rechter (ABRvS, AS 1996/136) 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

17. Stichting Maror-gelden overheid;  privaatrechtelijk, rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: analoog aan uitspraak rechter (ABRvS. AS 1996/136) 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

18. Stichting rechtsherstel Nederlanders in ladle;  privaatrechtelijk, rechtspersoonlijk-

held 

Instellingsgrondslag: analoog aan uitspraak rechter (ABRvS, AS 1996/136) 

Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  
Cl 	1. 	Bedriifsfonds voor de pers;  publielcrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 123 Mediawet 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

2. Commissariaat voor de media;  publiekrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 9 Mediawet 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 32, lid 5 en art. 64c, lid 2 en art. 167c, lid 1 Mediawet 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

3. Informatie Beheergroep  (IBG); publiekrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 2 Wet verzelfstandiging informatiseringsbank 
Regelgevende bevoegdheid: ja (onderdeel staatsexamencies.) 
Bevoegdheidsgrondslag(en): examenreglementen: art. 3 Staatsexamenbesluit Neder-
lands als tweede taal, art. 6 Besluit staatsexamen diploma's handvaardigheid, art. 13 
Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo-2000 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch, organisatorisch  

4. Landelijke commissie toezicht indicatiestelling speciaal onderwiis;  publiekrechte-
lijk; geen rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: Wetsvoorstel art. 28d Wet op de expertisecentra 
Regelgevende bevoegdheid: 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

5. Mondriaan Stichting;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 9 Wet op het specifiek cultuurbeleid 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 10, lid 4 Wet op het specifiek cultuurbeleid 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

6. Nederlandse Omroepstichting;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 16 Mediawet 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 19a, lid], sub f en sub h en art. 21, lid 1 Mediawet 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

7. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappeliik Onderzoek  (NWO); publiekrech-
telijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art 3 Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk 
onderzoek 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 15 en art. 28 Wet op de Nederlandse organisatie voor 
wetenschappelijk onderzoek 
Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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8. Stichting Fonds Bibliotheekwerk voor blinden en slechtzienden;  privaatrechtelijk; 

rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 9 Wet op ha specifiek cultuurbeleid 

Regelgevende bevoegdheid: ja 

Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 10, lid 4 Wet op her specifiek cultuurbeleid 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

9. Stichting fonds voor de podiumkunsten;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 9 Wet op her specijiek cultuurbeleid 

Regelgevende bevoegdheid: ja 

Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 10, lid 4 Wet op her specifiek cultuurbeleid 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

10. Stichting fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst;  privaatrechte-

lijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 9 Wet op her specifiek cultuurbeleid 

Regelgevende bevoegdheid: ja 

Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 10, lid 4 Wet op her specifiek cultuurbeleid 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

11. Stichting fonds voor de amateurkunst;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 9 Wet op her specifiek cultuurbeleid 

Regelgevende bevoegdheid: ja 

Bevoegdheidsgrondslag(en): art 10, lid 4 Wet op her specifiek cultuurbeleid 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

12. Stichting fonds voor de Letteren;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art 9 Wet op her specifiek cultuurbeleid 

Regelgevende bevoegdheid: ja 

Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 10, lid 4 Wet op her specifiek cultuurbeleid 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

13. Stichting fonds voor de scheppende toonkunst;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijk-

heid 

Instellingsgrondslag: art 9 Wet op her specifiek cultuurbeleid 

Regelgevende bevoegdheid: ja 

Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 10, lid 4 Wet op her specifiek cultuurbeleid 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

14. Stichting Nederlands fonds voor de film;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art 9 Wet op her specifiek cultuurbeleid 

Regelgevende bevoegdheid: ja 

Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 10, lid 4 Wet op her specifiek cultuurbeleid 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

15. Stichting Nederlands Literair Productie en Vertalingsfonds;  privaatrechtelijk; 

rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art 9 Wet op her specifiek cultuurbeleid 

Regelgevende bevoegdheid: ja 

Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 10, lid 4 Wet op het specifiek cultuurbeleid 

Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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16. Stichting Participatiefonds;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: Besluit participatiefonds 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 184, lid 2 en lid 4 Wet op het primair onderwijs, art. 
98b, lid 2 en lid 4 en art. 285, lid 2 en lid 4 Wet op het voortgezet onderwtjs, art. 170, 
lid 2 en lid 4 Wet op de expertisecentra 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

17. Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties;  privaat-
rechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 170 Mediawet 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 10, lid 4 Wet op het specifiek cultuurbeleid 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

18. Stichting Stimuleringsfonds voor de Architectuur;  privaatrechtelijk; rechtspersoon-
lijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 9 Wet op het specifiek cultuurbeleid 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 10, lid 4 Wet op het specifiek cultuurbeleid 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

19. Stichting Vervangingsfonds  (VF); privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: Besluit Vervangingsfonds 
Regelgevende bevoegdheid: 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 183, lid 2 en lid 4 Wet op het primair onderwijs, art. 
98a, lid 2 en lid 4 en art. 284, lid 2 en lid 4 Wet op het voortgezet onderwtjs, art. 169, 
lid 2 en lid 4 Wet op de expertisecentra 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

C2 	20. 	Koninkliike Nederlandse Academie van Wetenschappen; 
Instellingsgrondslag: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

21. Koninklijke bibliotheek; 
Instellingsgrondslag: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

22. Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek  
(TNO); 
Instellingsgrondslag: art. 3 TNO-wet 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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23. Stichting voor de Technische wetenschappen;  privaatrechtelijk; 

Instellingsgrondslag: Subsidieregeling onderzoek in middelgrote en kleine ondernemin-

gen; geen formeel-wettelijke basis 

Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheld:  

24. Bestuursorganen van (Hoger-)onderwBsinstellingen; 
Instellingsgrondslag: wet op het hoger ondenvijs en wetenschappelijk onderzoek 

Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 7.13 Wet op her hoger ondenvijs en wetenschappelijk 
onderzoek 

Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch, organisatorisch, bijzonder geval 
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
C I 	1. 	Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek  (CCM0); publiekrechtelijk; rechts- 

persoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 14 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

2. College bouw ziekenhuisvoorzieningen  (CBZ); publiekrechtelijk; rechtspersoonlijk-
heid 
Instellingsgrondslag: art. 2 Wet zielcenhuisvoorzieningen 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

3. College sanering ziekenhuisvoorzieningen  (CSZ); publielcrechtelijk; rechtspersoon-
lijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 2m Wet ziekenhuisvoorzieningen 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 2, lid 5 en art. 4, lid 2 Besluit sanering instellingen 
voor gezondheidszorg 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch, organisatorisch  

4. College Tarieven Gezondheidszorg  (CTG); publiekrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 18 Wet tarieven gezondheidszorg 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

5. College ter beoordeling van Geneesmiddelen;  publiekrechtelijk; 
Instellingsgrondslag: art. 29 Wet op de geneesmiddelenvoorziening 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

6. College voor Zorgverzekeringen  (CVZ); publiekrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. la  Ziekenfondswet 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 9 Administratiebesluit Bijzondere Ziektelcostenverze-
kering, art. lp, art. 1x7, art. 1x12, art. 5 Ziekenfondswet, art. 6 besluit controletaak 
ziekenfondsen 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch, organisatorisch, bijzonder geval  

7. College toezicht zorgverzekeringen  (CTZ); publiekrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. lu Ziekenfondswet 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 1x7 Ziekenfondswet 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch, organisatorisch 
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8. Commissies voor gebiedsaanwijzing (II zbo's); publielcrechtelijk; geen rechtsper-

soonIijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 28 Wet op de geneesmiddelenvoorziening 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

9. Instellingen ex art. 12 wetsvoorstel veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal; 

Instellingsgrondslag: wetsvoorstel veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal 

Regelgevende bevoegdheid: 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

10. Nederlandse Transplantatie Slighting (NTS); privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 24 e.v. Wet op de orgaandonatie 

Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

	

II. 	Pensioen- en Uitkeringsraad; publiekrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 2 Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad 

Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

12. (RegistratiecolIege en opleidingscommissie) NMT; privaatrechtelijk; rechtspersoon-

lijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 14 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 

Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 14, lid 2, sub c Wet BIG 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

13. (Registratiecollege en opleidingscommissies) KNMG; privaatrechtelijk; rechtsper-

soonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art 14 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 14, lid 2, sub c Wet BIG 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

14. (Registratiecollege en opleidingscommissie) KNMP; privaatrechtelijk; rechtsper-

soonlijIcheid 

Instellingsgrondslag: art 14 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 

Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 14, lid 2, sub c Wet BIG 

Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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15. Stichting Uitvoering Omslagregelingen WTZ;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijk-

heid 
Instellingsgrondslag: art. 17 Wet op de toegang tot de ziektekostenverzelceringen 1998 
Jo. art. 1 AanwUzingsregeling SUO te Utrecht als uitvoeringsorgaan Wtz 1998 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

16. Uitvoeringsorganen AVVBZ  (71 zbo's); privaatrechtelijk; rechtspersoon 
Instellingsgrondslag: art. 33 e.v. Algemene wet bijzondere ziektekosten 
Regelgevende bevoegdheid: 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

17. Ziekenfondsen;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 34 Ziekenfondswet 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 17 Inschrijvingsbesluit ziekenfondsvoorzieningen, art. 
17 Ziekenfondswet 

Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch, organisatorisch  
18. Zorg Onderzoek Nederland  (ZON); publielcrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 

Instellingsgrondslag: art. 2 Wet op de organisatie Zorgonderzoek Nederland 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 9, lid 3, sub d edart. 11, lid 2 Wet op de organisatie 
Zorgonderzoek Nederland 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

C2 	19. 	Academische Ziekenhuizen; 
Instellingsgrondslag: art. 1.4 wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onder-
zoek 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

20. Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesie  (COAR); publiekrech-
telijk; 

Instellingsgrondslag: Instellingsbesluit van de Commissie AOR dd. 3 juni 1954, nr. 
U7736; geen formeel-wettelijke basis 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

21. Patientenfonds;  privaatrechtelijk, rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: analoog aan uitspraak rechter (ABRvS, AB 1996/136) 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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'citegoiler  

Stichting Hulpfonds slachtoffers BillmerramP;  Privaatrechtelijk, rechtspersoonlijk-

heid 

Instellingsgrondslag: analoog aan uitspraak rechter (ABRvS, AB 19961136) 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

23. Stichting Fonds Slachtoffers Legionella-epidemie;  privaatrechtelijk, rechtspersoon-

lijkheid 

Instellingsgrondslag: analoog aan uitspraak rechter (ABRvS, AB 1996/136) 

Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid:  

24. Stimuleringsfonds Openbare Gezondheidszorg;  privaatrechtelijk, rechtspersoonlijk-

heid 

Instellingsgrondslag: analoog aan uitspraak rechter (ABRvS. AB 1996/136) 

Regelgevende bevoegdheid: nee 

Bevoegdheidsgrondslag(en): 

Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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Categoric 	Naarn zelfstandig bestuursorgaan 

Ministerie van Defensie  
C2 	1. 	Stichting Ziektekostenverzekering kriigsmacht;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijk- 

heid 
Instellingsgrondslag: AMAR (=Amvb, ex art. 12 Militaire Ambtenarenwet); geen for-
meel-wettelijke basis 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

	

2. 	Defensie Ongevallenraad;  publiekrechtelijk; wetsontwerp aanhangig, status onzeker; 
mogelijk onderdeel van een algemene onderzoeksinstantie voor calarniteiten 
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Categoric 	Naam zelfstandig bestuursorgaan 

Ministerie van Economische Zaken  
C I 	I. 	Centrale Commissie voor de Statestiek  (CCS); publiekrechtelijk; geen rechtsper- 

soonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 16 Wet op her CBS/CCS 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

2. Kamers van Koophandel en Fabrieken  (21 zbo-en); publielcrechtelijk; rechtsper-
soonlijkheid 
Instellingsgrondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 32 e.v. Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 

1997 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch  

3. Verispect BST;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 22 1Jkwet, Wet op de kansspelen 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 24 Ilkwet 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch  

4. Octrooiraad;  publiekrechtelijk; geen rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art 13 Rijksoctrooiwet 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art I7A en art. 360 Octrooireglement 1921 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch  

5. Waarborg Fianna. Gond en Zilver N.V.;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 7 e.v. Waarborgwet 1986 Jo. Aanwijzing rechtspersoon keu-
ring platina, goad en zilver 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 7c an. 13 Waarborgwet 1986 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch 
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Categorie 	Naam zelfstandig bestuursorgaan 

Ministerie van Financien  
De Nederlandsche Bank N.V.;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: Bankwet 1998 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 7 Wet financiele betrekkingen buitenland, art. 8 be-
sluit houdende algemene voorwaarden voor omwisseling van Staatsobligaties 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch, organisatorisch  

2. Stichting Toezicht Effectenverkeer;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 1, lid I Wet toezicht effectenverIceer 1995 Jo. art.], lid bOverdra 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 2, art. 9i, 9j, 9k, 91, 9m, art. 13, art.15, art. 16, art. 17, 
art. 25, art. 29, art. 36, art. 39, art. 45 Besluit toezicht effectenverlceer 1995 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch, organisatorisch  

3. Pensioen- en Verzekeringskamer;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 2 Wet toezicht verzekeringsbedrtjf 1993, art. 1, lid j Pensioen-
en Spaatfondsenwet 
Regelgevende bevoegdheid: ja 
Bevoegdheidsgrondslag(en): art. 5a, lid 2, art. 9c, lid 3, art. 10b, lid 9 Pensioen en 
Spaarfondsenwet ea regelingen 
Onderwerp(en) bevoegdheid: technisch, organisatorisch  

4. Stichting Waarborgfonds Motorverkeer;  privaatrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 23 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, Wet 
houdende regelen met betrekking tot de privatisering van het Waarborgfonds motorver-
keer, Aanwtjzing Stichting Waarborgfonds motorverkeer als rechtspersoon 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid:  

5. Waarderingskamer  (WK); publielcrechtelijk; rechtspersoonlijkheid 
Instellingsgrondslag: art. 4 Wet waardering onroerende zaken 
Regelgevende bevoegdheid: nee 
Bevoegdheidsgrondslag(en): 
Onderwerp(en) bevoegdheid: 
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Naam 	 Grondslag regelgeven- 	Typering  
zelfstandig bestuursorgaan 	de bevoegdheid 	Technisch 	Organi- 	Bijzonder 

satorisch 	geval  

Ministerie van Algemene 
Zaken: -  

Bijlage 2: 

Overzicht zbo's met regelgevende 
bevoegdheid 

Per zbo met regelgevende bevoegdheid is de wettelijke grondslag voor de regel-
gevende bevoegdheid aangegeven. De regelgevende bevoegdheden zijn, over-
eenkomstig aanwijzing 124f en de operationalisatie van de begrippen `technisch, 
organisatorisch en bijzonder geval' nader gekwalificeerd. De regelgevende be-
voegdheden die aangemerkt zijn als `bijzonder geval' zijn getoetst aan de con-
formiteit met aanwijzing 124f, lid 1, sub b. In onderstaande tabel is aangeduid of 
de `bijzondere' regelgevende bevoegdheid, conform deze aanwijzing, onder een 
ministerieel goedkeuringsregime geplaatst is. (aangeduid met `ja' en 'nee') 



Naam 	 Grondshte'ree I 	Typering  
zelfstandig b 	 .,... 	- 	 -e  geven- 

, 	 , ,. 	 eld 	Teehmisch 	Organi- 	13Fzonde 

Ministerie van Buitenlandse 
Zaken: -  
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Naam 	 Grondslag regelgeven- 	 Typering  
zelfstandig bestuursorgaan 	de bevoegdheid 	Technisch 	Organi- 	Bijzonder 

	

satorisch . 	geval  
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken:  

1. Nederlands bureau 	 Art. 18g, lid 7 	 ' 

XX 	XX 
brandweerexamens 	 Brandweerwet 1985  

2. Nederlands instituut voor 	Art. 18a, lid 3 jo. sub d 	 ' 
XX 	XX 	XX, nee brandweer en rampenbestrijding 	Brandweerwet 1985  
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3.  

4.  

.zelfstandig bistinirsorgaan 

Ministerie van Justitie 
Raden voor rechtsbijstand 

Landelijk bureau inning 
onderhoudsbijdragen  

Grutidslat regelgiven71 ;  

Art. 15; art. 42b, lid! 
WRB; art. 1, tide 
Besluit vergoedingen 
RB 2000 
Art. 41f Wet op de 
jeugdhulpverlening 

Typeritig  	  

XX 

XX 

Organi- 
satorisch 

XX 

,I.Bijzonder 
geval  

XX, ja 



Naam 	 Grondslag regelgeven- 	 Typering  
zelfstandig bestuursorgaan 	de bevoegdheid 	Technisch 	Organi- 	Bijzonder 

satorisch 	geval  

Ministerie van V&W 
5. Dienst Wegverkeer 	 Art. 24, lid 2; art. 25, 

lid 2; art. 53, lid 1 XX 	XX 	XX, nee Erken.reg. APK art. 10, 
lid 2 LPG-erken.reg.  

6. INNOVAM 	 Art. 2 WRM; art. 24, lid 
3; art. 25, lid 3 Erken. 	XX 	XX 	XX, nee 
reg. APK  

7. CBR 	 Art. 51 Regl. XX 
Rijbewijzen  

8. Commissie voor de 	 Art. 4 besluit 
stuurliedenexamens 	 verlcrijging bijzondere 	XX 	 XX, nee 

stuurlieden-diploma's  
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Naam 	 Grondslag regelgeven- 	 Typering 	 
zelfstandig bestuursorgaan 	de bevoegdheid 	Technisch 	Organi- 	flijzonder 

satorisch 	geval 	, 

Ministerie van VROM 	 - 
9. Kadaster 	 Art. 108, lid 4 

XX 
Kadasterwet  

10. N.V. Servicecentrum 	 Art. 22, lid I WBB 
XX 	XX _ 	Grondreiniging  

II. 	Stichting Bureau Architecten Re- 	Art. 2 Beschiklcing 
gister 	 aanwijzing 	de 	XX 

architectuur  - 
12. 	ABOMA en KEBOMA 	Art. 14 Reg 

Geluidsprod. 	 XX 
bouwmachines  
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Naam 	 Grondslag regelgeven- 	 Typering  
zelfstandig bestuursorgaan 	de bevoegdheid 	Technisch 	Organi- 	Bijzonder 

satorisch 	geval  

Ministerie van LNV 
13. College voor de toelating van 	Art. 4b, lid 1 

bestrijdingsmiddelen 	 Bestrijdingsmiddelen- 	XX 
wet 1962  

14. Grondkamers 	 Art. 4 Pachtwet 	 XX  
15. Raad voor het Kwekersrecht 	Art. 18, lid 4 Regl.van 

Raad voor het 	 XX 
_ 	 Kwekersrecht  

16. Stichting bloembollen- 	Art. 10, lid 1, sub e; art. 
XX 	XX 	XX, ja keuringsdienst 	 11; art. 13, lid 3 LKW  

17. Stichting KCB 	 Art. 10, lid!, sub e; art. 
XX 	XX 	XX, ja 11; art. 13, lid 3 LKW  

18. Stichting CPE 	 Art. 10, lid 1, sub e; art. 
XX 	XX 	XX, ja 

11; art. 13, lid 3 LKW  
19. Stichting NAK 	 Art. 91, lid 1 ZPW 	XX 	XX 	XX, ja  
20. Stichting Naktuinbouw 	Art. 91, lid 1 ZPW 	XX 	XX 	XX, ja  
21. Stichting COKZ 	 Art. 10, lid!, sub e; art. 

XX 	XX 	XX, ja 
11; art. 13, lid 3 LKW  

22. Stichting Skal 	 Art. 10, lid 1, sub e; art. 
XX 	XX 	XX, ja 

11; art. 13,1id 3 LKW  
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cAtlirtgli 	 rsatniiscli 	gvaiS  
Ministerie van SZW 

23. Onderlinge Waarborgmy. MAAV 	Art. 2, lid 1, sub b Wet 
XX 	XX 	XX, nee 

MAAV  
24. Arbeidsvoorzieningsorganisatie 	Art. 81 Arbeidsvoor- 

XX 	XX 	XX, nee 
zieningswet 1996  

25. Regionale besturen 	 Art. 81 Arbeidsvoor- 
XX 	XX 	XX, nee 

Arbeidsvoorziening 	 zieningswet 1996  
26. Vereveningsinstantie 	 Art. 5, lid 2 Wet 

MAAV  
27. SVB 	 o.a. art. 8g Remigratie- 

wet, art. 15, art. 171), 
XX 	XX 	XX, ja/nee 

art. 17e, art. 241) AOW, 
art. 41, art. 55 Anw  

28. Lisv 	 o.a. art. 13, art. 14, art. 
I4c, art. 30 Toeslagen- 
wet, art. 38a, art. 44, 	XX 	XX 	XX, ja 
art. 52, art. 54 Organis- 
tiewet soc. Verz. 1997  
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Num 	 Grondslag regelgeven- 	Typering  
zelfstandig bestuursorgaan 	de bevoegdheid 	Technisch 	Organi- 	Bijzonder 

satorisch 	geval  
Ministerie van OCW 

29. IBG (staatsexamencies.) 	(o.a.) art. Staatsexa- 
menbesluit Nederlands 
als tweede taal, art. 13 	XX 	XX 	XX, nee 
Besluit staatsexamens 
vwo-havo-mavo 2000  

30. Commissariaat voor de media 	Art. 32, lid 5; 64c, lid 2; 
XX 	XX 167c, lid 1 Mediawet  

31. Mondriaan stichting 	 Art. 10, lid 4 Wet op 
het specifiek 	 XX 	XX 	XX, ja 
cultuurbeleid  

32. Nederlandse Omroepstichting 	Art. 19a, lid 1, sub f en 
XX 	XX 	XX, ja h Mediawet  

33. NOW 	 Art. 15, art.28, lid 1 en 
XX 	XX 	XX, ja 2 Wet op de NWO  

34. Organen van (Hoger)- 	 Art. 7.13 Wet op het 
onderwijsinstellingen 	 hoger onderwijs en 

XX 	XX 	XX, nee (o.a. examencies.) 	 wetenschappelijk 
onderzoek  

35. Stichting fonds bibliotheekwerk 	Art. 10, lid 4 Wet op 
blinden/slechtzienden 	 het specifiek cultuur- 	XX 	XX 	XX, ja 

beleid  
36. Stichting fonds voor de podium- 	Art. 10, lid 4 Wet op 

kunsten 	 het specifiek cultuur- 	XX 	XX 	XX, ja 
beleid  

37. Stichting fonds voor beeldende 	Art. 10, lid 4 Wet op 
kunsten... 	 het specifiek cultuur- 	XX 	XX 	XX, ja 

beleid  
38. Stichting fonds voor amateur- 	Art. 10, lid 4 Wet op 

kunst 	 het specifiek cultuur- 	XX 	XX 	XX, ja 
beleid  

39. Stichting fonds voor de letteren 	Art. 10, lid 4 Wet op 
het specifiek cultuur- 	XX 	XX 	XX, ja 
beleid  

40. Stichting fonds voor de schep- 	Art. 10, lid 4 Wet op 
pende toonkunst 	 het specifiek cultuur- 	XX 	XX 	XX, ja 

beleid  
41. Stichting Ned. Fonds voor de film 	Art. 10, lid 4 Wet op 

het specifiek cultuur- 	XX 	XX 	XX, ja 
beleid  

42. Stichting Ned. Literair Productie 	Art. 10, lid 4 Wet op 
en vertalingsfonds 	 het specifiek cultuur- 	XX 	XX 	XX, ja 

beleid  
43. Stichting stimuleringsfonds voor 	Art. 10, lid 4 Wet op 

de Architectuur 	 het specifiek cultuur- 	XX 	XX 	XX, ja 
beleid  

44. Stichting stimulerings-fonds Ne- 	Art. 10, lid 4 Wet op 
derlandse culturele omroep- 	het specifiek cultuur- 	XX 	XX 	XX, ja 
producties 	 beleid 
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Naafi' 	 Grondslag regelgeven- 	 Typenng  
zelfstandig bestuursorgaan 	de bevoegdheid ' 	Teehnisch 	Organi- 	. Bijzonder 

. 	. 	...... 	.. 	'.. '.:' 	' 	." 	' 	satorisch 	geval  
45. Stichting Participatiefonds 	Lid 2 en lid 4 van: art. 

170 WEC, art. 986 en 
XX 	XX 	XX, nee 

art. 285 VVVO, art. 184 
WPO  

46. Stichting Vervangingsfonds 	Lid 2 en lid 4 van: art. 
169 WEC, art 98a en 

XX 	XX 	XX, nee 
art. 284 WVO, art. 183 
WPO  
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Naam 	 Grondslag regelgeven- 	 Typering•• 	
zelfstandig bestuursorgaan 	de bevoegdheid 	Technisch 	Organi- 	Bijzonder 

satorisch 	geval  

Minsterie van VWS 
47. College sanering 	 Art. 2, lid 5; 4, lid 2 

ziekenhuisvoorzieningen 	Besluit saneting XX 	XX 
instellingen voor de 
gezondheidszorg  

48. Coll. voor Zorgverzekeringen 	(o.a.) 1 p, lid 3; 1x7; XX 	XX 	XX, ja 
1x12; 5 ZFW  

49. Coll. toezicht Zorgverzekeringen 	1x7 Ziekenfondswet, 
art. 1x12 Ziekenfonds- 	XX 	XX 
wet  

50. NMT 	 Art. 14, lid 1, sub c Wet XX 	XX 	XX, ja 
BIG  

51. KNMG 	 Art. 14, lid 1, sub c Wet 
XX 	XX 	XX, ja 

BIG  
52. KNMP 	 Art. 14, lid 1 sub c Wet XX 	XX 	XX, ja 

BIG  
53. ZON 	 Art. 9, lid 2, sub d; 11, XX 	XX 	XX, ja 

lid 2 Wet op de ZON  
54. Ziekenfondsen 	 Art. 17 Inschrijvings- 

besluit ziekenfonds- XX 	XX 
verzekeringen; 17, lid 4 
ZFW  
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Naam 	 Grondslag regelgeven- 	 Typering  
zelfstandig bestuursorgaan 	de bevoegdheid 	Technisch 	Organi- 	Bijzonder 

satorisch 	geval  

Ministerie van EZ 
55. Kamers van Koophandel en 	Art. 32, lid 4 Wet op de 

Fabrieken 	 Kamers van Koophan- 	XX 
del 1997  

56. Octrooiraad 	 Art. 17a; 36d, lid 1 Oc- 
XX 

trooiregl. 1921  
57. Waarborg Platina, Goud en Zilver 	Art. 7c, lid 1; 13, lid 2 XX 

N.V. 	 Waarborgwet 1986  
58. Verispect B.V. 	 Art. 24 Ijkwet 	 XX  
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Naam 	 Grondslag regelgeven- 	Typenng  
z.e fstAridig bestuurso gaan 	, de bevoegdheid 	Technisch 	Organi- 	Bijzonder 

. 	, , 	 ,,. 'Satorisdi 	geval 	-  

Ministerie van Financien 
59. De Nederlandse Bank NN. 	Art. 7 Wet financiele 

betrekldngen....1994; 8 
XX 	XX besl. 	houdende 	.... 	in 

strips en vice versa  
60. Stichting toezicht effectenverkeer 	(o.a.) 2, lid 5; 12; 13; 

15 Besluit toezicht ef- 	XX 	XX 
fectenverkeer 1995  

61. Pensioen- en verzekeringskamer 	Art. 5a, lid 26d, lid I; 
XX 	XX 

9c, lid 3 PSW 
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3.1 	Uitvoeringsreglement brandweerexamens 
Vastgesteld door: Nederlands bureau brandweerexamens 
Datum Inwerkingtreding: 1 mei 1996 
Grondslag: artikel 18g, zevende lid Brandweerwet 1985 
Inhoud regeling: 30 artikelen in 11 paragrafen. 
Vindplaats: geen vermelding in Staatscourant 

0. Typering regeling en reikwijdte 
Technisch/organisatorisch. Het reglement is overwegend gericht op technisch-
administratieve handelingen en organisatorische aangelegenheden. Er worden 
geen ingrijpende beleidskeuzes vastgelegd De brandweerwet 1985, een wet in 
formele zin, attribueert de bevoegdheid tot het stellen van regels met betrekking 
tot de uitvoering, de organisatie en de afname van bedoelde rijksexamens aan 
het bestuur van de NBBe. De strekking van artikel 18g, lid zeven Brandweerwet 
wordt in het op grond van de Brandweerwet opgestelde reglement niet over-
schreden. De regeling bevat geen bepalingen die evident gericht zijn op het re-
gelen van een andere materie. De wettelijke bevoegdheidsgrondslag is boven-
dien ruim en algemeen van aard. 

Formele kwaliteit 

1. Lay-out 

la. Opschrift en Aanhef 
De regeling van de Nbbe heeft een opschrift, welke duidelijk in een groter let-
tertype is afgedrukt boven de regeling zelf. De terminologie van het opschrift is 
in ruime mate overeenkomstig met de terminologie van de wettelijke grondslag 
in de Brandweerwet 1985. Artikel 18g, lid zeven Brandweerwet verklaart de 
NBBe bevoegd tot het `bij reglement' stellen van regels met betrekking tot de 
luitvoering', organisatie en afneming van een rijksexamen. Het opschrift 
voeringsreglement brandweerexamens' is beknopt en duidelijk en materieel 
kernachtig, zonder onnodig de gehele wettelijke formulering over te nemen. De 
aanhef van de regeling is zeer beknopt. De aanhef opent met de aanduiding van 
het bestuursorgaan en geeft aan dat dit orgaan gelet op art. 18g, zevende lid 
Brandweerwet' heeft besloten. Het `gelet op' is in de juiste betekenis van Aanw. 
114, lid 1 toegepast. De aanhef geeft namelijk de hogere bepaling aan op grond 
waarvan de regeling bevoegd is vastgesteld. 

lb. lndeling 
De gewenste indeling van een regeling is gegeven in Aanw. 94. De feitelijke in-
deling van de regeling stemt overeen met deze aanwijzing. De regeling heeft een 
opschrift een aanhef en een middenlichaam. De regeling bevat slotbepalingen en 
is ondertekend. De artikel-nummering is in Arabische cijfers en de artikelleden 
zijn Arabisch genummerd. Opsommingen, zoals in het definitie-artikel van de 



regeling, zijn ingedeeld met letters (zie ook Aanw. 100). Aan de overige op-
sommingsvereisten van aanw. 100, enkelvoudige zinnen en correcte interpunc-
tie, is voldaan. Slotartikelen kennen een bepaalde inhoud, volgend uit Aanw. 96. 
De slotbepalingen van de regeling beginnen met een hardheidsclausule. De clau-
sule bepaalt dat het bestuur kan afwijken van het reglement voor zover te voor-
dele van de belanghebbende. Deze bepaling behoort in het lichaam van de rege-
ling opgenomen te zijn. Hetzelfde geldt voor twee bepalingen waarin bepaalde 
rechten worden afgestaan aan het bureau. De resterende slotbepalingen voldoen 
aan de eisen van aanw. 96. De bepalingen geven een citeertitel, een inwerking-
treding en een intrelcking aan. 

Het reglement is, op den niveau, ingedeeld in elf paragrafen. De niveautitel is 
toegestaan (aanw. 97, lid 2). De paragrafen worden vooraf gegaan door een op-
schrift. Enkele opschriften zijn redelijk uitvoerig uitgewerkt. Een aantal maal 
wordt bijvoorbeeld deze formulering gebnlikt: taken van betroldcenen [vooraf-
gaancVbij het afnemen van/na afloop] van een deel van het module-examen. 
Overwogen kan worden de term tetrokkenen' weg te laten, aangezien elk arti-
kellid al begint met de aangewezen actor. Een vervangend opschrift zou kunnen 
luiden: taken voorafgaand aan module-examens [enz]. De opschriften zijn opge-
steld in duidelijk Nederlands. De totale indeling is ingericht langs een logische 
lijn van algemeen naar — in tijdsvolgorde — specifiek. Voordat de slotbepalingen 
gesteld worden, worden onderwerpen behandelt als uitsluiting, aansprakelijk-
heid en rechtsbescherming. 

Bij de regeling zijn vier bijlagen opgenomen. De bijlagen bestaan uit functione-
le, in tabelvorm samengestelde, documenten. Het opschrift van elke bijlage geeft 
aan ten dienste van welke bepaling de bijlage is opgenomen. 

2. BegrijpelijIkheid 

BIJLAGE 3: DEELANALYSES 	 159 

2a. Algemene terminologische en stificriteria 
De stip van de regeling is grotendeels direct en beknopt. Het incidentele gebruik 
van de lijdende vorm sluit deels aan bij de Nederlandse zegswijzen en stelt deels 
een ander zinsonderwerp centraal aan het begin van een bepaling. De stijl van de 
gebruikte lijdende vormen is niet begripsverstorend van aard. In twee bepalin-
gen wordt uitdnikkelijk het woord Indien' aangehaald, in de betekenis van 
`als...dan'. Deze `als-dan-constructies' zouden vervangen kunnen worden door 
een directere stijl. De regeling is in gangbaar en toegankelijk Nederlands opge-
steld en bevat geen leenwoorden of in onbruik geraakt Nederlands. Het regle-
ment bevat, los van de gedefinieerde begrippen, tevens geen bewoordingen 
waarvoor specifieke juridische of andersoortige valdcennis noodzakelijk is. De 
tekstuele omvang van de artikelen is klein. 
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2b. Begripsbepalingen 
De begripsbepalingen zijn in het reglement eenvoudig te herkennen. Artikel den 
somt de begrippen op die in het reglement terug te vinden zijn. Met de uitdruk-
king 'verstaan' wordt aangegeven dat de begrippen in het algemeen voor de ge-
hele regeling gedefinieerd worden (aanw. 123, lid 2) De begripsdefiniering is 
kernachtig. 

3. Doorzichtigheid 

3a. Venvijzingen 
De regeling kent globaal 32 verwijzingen naar andere regelingen, andere interne 
bepalingen en naar de bijlagen. Deze hoeveelheid verwijzingen is, met in acht 
neming van de omvang van het reglement, strikt geredeneerd groot. Sommige 
verwijzingen zijn onvermijdelijk, zoals verwijzingen naar een Vergoedingenre-
geling. Een andere onvermijdelijke verwijzing is de verwijzing naar uitvoerige 
artikelen uit andere regelingen in verband met begripsbepaling en werkingssfeer. 
Het kopieren van bepalingen over module-examens uit andere regelingen zou de 
omvang van het reglement aanzienlijk vergroten. Hetzelfde geldt voor verwij-
zingen naar instellingsgrondslagen van organen. De verwijzingen naar de eigen 
bijlagen hebben een aanvullende werking. De verwijzingen naar deze formulie-
ren en modellen zijn hierbij behulpzaam. Een andere categorie verwijzingen be-
treft de interne begrips- en toepassingsverwijzigingen. Enkele interne verwijzin-
gen lijken hetzij overbodig, hetzij vereenvoudigbaar. Een voorbeeld: Artikel vijf 
van het reglement bepaalt dat de organisator een voorstel doet, voor zover er 
geen sprake is van een projectopdracht als bedoeld in artikel 2, lid 2 van het re-
glement. Artikel 2, tweede lid benut de term 'projectopdracht sociale vaardighe-
den', welke term ook gedefinieerd is in artikel een van het reglement. In het licht 
van consistent termgebruik valt het te overwegen de aanduiding 'projectop-
dracht sociale vaardigheden' toe te passen in plaats van een enkele aanduiding 
als 'projectopdracht als bedoeld in'. De terminologie en stip van de verwijzin-
gen voldoet voor het overige aan de Aanwijzingen 79, 80, 82 en 83 

3b. Toelichting 
De toelichting bij de regeling stelt de doelstelling van de regeling aan de orde, 
gevolgd door een verwijzing naar de wettelijke grondslag voor de regeling. De 
regeling wordt in een algemeen gedeelte op hoofdlijnen besproken. Volgend op 
het algemene gedeelte geeft de toelichting een artikelsgewijze uitleg. Deze in-
deling van algemeen naar artikelsgewijs voldoet aan aanw. 217. Het taalgebruik 
en de stijlopbouw zijn begrijpelijk Nederlands. De bepaling voor de rechtsbe-
scherming tegen besluiten van het bestuur van de Nbbe is in de regeling zelf 
zeer beperkt opgesteld. De toelichting bij de regeling is uitvoeriger. De toelich-
ting verwijst naar de Awb en het orgaan waartegen het bezwaar gericht kan 
worden. Hoewel in de toelichting in woorden is uitgeschreven waaraan een be- 



3c. Kenbaarheid 
De regeling is niet gepubliceerd in een staatsmedium. 

Materiele kwaliteitscriteria 

4. Effectiviteit en efficiency 

5. Rechtsbeginselen 
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zwaarschrift dient te voldoen, wordt niet specifiek verwezen naar de artikelen uit 
de Awb. 

Uitvoerbaarheid/Handhaafbaarheid 
De doelstelling van het reglement is objectieve regulering van examenactivitei-
ten. De Nbbe heeft de taakstelling van artikel 18g, zevende lid Brandweerwet 
1985 vertaald naar aanmeldings-, taak-, en clausuleringsvoorschriften. Het is een 
algemeen belang dat de brandweerdienst van een hoge kwaliteit is. Uniforme-
ring van kwaliteitsaspecten ligt in het verlengde van deze gedachte. De toelich-
ting vat de doelstelling van de regeling samen. De inhoud van de regeling be-
antwoordt aan de gestelde doelstelling. Het reglement strekt zich vooral uit over 
feitelijke administratieve, controlerende en relatief marginale werkzaamheden. 
Gedacht kan worden aan de vaststelling van examendata en plaatsen, het vast-
stellen van opgaven en bijbehorende instructies, het beoordelen van examen-
werk, enz. De toelichting bij de regeling gaat niet in op de uitvoerbaarheid of 
potentiele uitvoeringsproblemen 

Rechtszekerheid en Rechtsgeltjkheid 
Het reglement bepaalt van aanmeldingsprocedure tot en met de afname van een 
module-examen waarop een kandidaat recht heeft c.q. waartoe een kandidaat 
verplicht is of kan worden. Hetzelfde geldt voor die medewerkers die aangewe-
zen worden het examen voor te bereiden en af te nemen. Aan de hand van het 
reglement kan een goed inhoudelijk beeld gevormd worden van de toepasselijke 
rechtsposities. De waardering van examenresultaten geschiedt volgens vooraf 
vastgestelde instructies. Dit vergroot de rechtszekerheid ten zeerste. 
De regeling vermeldt de mogelijkheid tot het aanroepen van rechtsbescherming. 
Het wijzen op de mogelijkheid bezwaar te kunnen maken tegen een besluit van 
het bestuur is, op grond van de algemene toepasselijkheid van de Awb, niet 
noodzalcelijk. De objectivering van rechten en verplichtingen en het opstellen 
van waarderingsmodellen vooraf dienen de rechtsgelijkheid. Op grond van de 
regeling kan een kandidaat wegens onregelmatigheden worden uitgesloten van 
het examen, of van de beoordeling van het examen. Dit uitsluitingsrecht van de 
examencommissie is in zichzelf te rechtvaardigen, maar laat vanwege het open 
karakter van de formulering ruimte tot discretionair handelen. Opvallend is 
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voorst dat de regeling met terugwerkende kracht is vastgesteld (acht dagen). In 
de regeling is vermeld dat een voorgaand uitvoeringsreglement vervalt. 



0. Typering regeling en reikwijdte 

Formele kwaliteit 

1. Lay-out 
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3.2 	Regeling strafpiket 
De Raad voor Rechtsbijstand (Leeuwarden) 
Datum inwerkingtreding: per 01 januari 1999 
Grondslag: ? 
Inhoud regeling: 26 artikelen, in 8 onderdelen 
Vindplaats: uit jaarverslag 1999; geen publicatie in staatsblad/courant 

Opmerking: Het is niet geheel duidelijk op grond van wellce wettelijke grond-
slag de regeling exact is vastgesteld. Voor zover ons bekend is, is de regeling uit 
1999 niet ingetrolcken. Bij de analyse zijn wij uitgegaan van een (verkregen) 
grondslag uit het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 

Uitgaande van een bevoegdheidsgrondslag zoals geformuleerd in art. 1 Besluit 
vergoedingen rechtsbijstand 2000 is de regeling te typeren als organisatorisch. 
De regeling voldoet aan de organisatorische streldcing van deze wettelijke 
grondslag. De regeling stelt praktische en organisatorische voorwaarden vast, 
varierend van deelnamevoorwaarden, roostervaststelling en `wat te doen in ge-
val van' - bepalingen. De grondslag wordt hiermee niet opgerekt. 

la. Opschrift en Aanhef 
De regeling, zoals terug te vinden in de bijlage van het jaarverslag 1999 van de 
Raad, heeft als opschrift `Regeling strafpiket'. Onder het huidige regime van het 
Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 kan een grondslag gevonden worden 
in artikel den, lid e van het Besluit. De onderzochte piketregeling dateert echter 
van voor 2000. Uit de regeling wordt niet geheel duidelijk of de regeling geba-
seerd is op artikel 46 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 1994, of een andere 
rechtstreekse regeling. De regeling verwijst naar de algemene taakstellingen uit 
art. 40 Wetboek van Strafvordering en artikel 7 van de Wet op de Rechtsbij-
stand. Een aanhef waarin het bestuursorgaan wordt vermeld, is geplaatst in een 
voetnoot. De bewoording van het opschrift is, voor een jurist, te begrijpen. 

lb. Indeling 
Met het ontbreken van een duidelijke aanhef wordt niet voldaan aan de feitelijk 
gewenste indeling van Aanw. 94. De regeling wordt niet afgesloten met een her-
kenbaar slothoofdstuk. Het lichaam van de regeling bestaat hiermee uit 26 arti-
kelen. De niveau-onderverdeling van het lichaam is ingericht met Arabische ar-
tikelnummers gevolgd door een opschrift. Het eerste hoofdopschrift is 'Art. 1 
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Inleiding'. Deze onderverdeling is niet geheel conform Aanwijzing 97, welke 
stelt dat onderverdelingen 'hoofdstuk' of 'paragraar getiteld worden. De hoofd-
opschriften zelf zijn zeer beknopt en duidelijk. De eigenlijke artikeldoomumme-
ring is niet onderverdeeld naar enkele nummers, maar naar het nummer van het 
hoofdopschrift. Dit leidt tot aanduidingen als: 'art. 1.1 Strafpiket, gevolgd door 
art. 1.2 Organisatie' [enzl. Deze doomummering lijkt niet te voldoen aan aanw. 
99 en 100. Bovendien zijn de verschillende artikelnummers elk voorzien van een 
bijschrift. Degelijke opschriften boven een artikel zijn alleen gewenst als dit de 
toegankelijkheid bevordert (zie aanw. 98). Van een aantal artikel-opschriften 
kan de wenselijkheid in twijfel warden getroklcen. Uit het hoofdopschrift Deel-
name' volgt bijvoorbeeld al dat bepalingen ten aanzien van de aanmelding en de 
deelnamevoorwaarden door de lezer verwacht mogen worden. De artikelop-
schriften zelf geven — los van de noodzaak tot het voorzien van een opschrift — 
een kemachtige indruk. 
Opsommingen zijn aangeven met afwisselend aandachtsstreepjes en cijfers. 
Bijlagen zijn niet bij de regeling gevoegd. 

2. Begrijpelijkheid 

2a. Algemene terminologische en stificriteria 
Juristen, of meer specifiek advocaten, vormen overduidelijk de doelgroep van de 
regeling. Daardoor kunnen algemeen bekende juridische termen en juridische 
taalconstructies, binnen zekere marges, begrijpelijk geacht warden. Voor niet-
juridische bewoordingen gelden de taalaanwijzingen uit de Aanwijzingen on-
verkort. Dit in ogenschouw nemende, bevat de regeling geen onbegrijpelijke of 
vreemde bewoordingen. De taalconstructies zijn in enkele gevallen als relatief 
lang te omschrijven, maar in het algemeen goed te begrijpen. De taalstij1 is 
overwegend direct 

2b. begrippen 
De regeling kent geen specifiek definitie-artikel. Een definitie-artikel zou de 
helderheid van de regeling kunnen vergroten. Eon voorbeeld: art. 1.2 "De Raad 
voor Rechtsbijstand" (hiema te noemen de Raad) is krachtens   Ben defi-
nitie-artikel is vormtechnisch meer voor de hand liggend om aan te geven dat in 
de gehele regeling onder "de Raad" de "Raad voor Rechtsbijstand" wordt sa-
mengevat. 

3. Doorzichtigheid 

3a. Venvijzingen 
Het aantal verwijzingen is klein (circa 12). De interne verwijzingen zijn over- 
wegend te kwalificeren als doorverwijzingen naar en samenhangend onderwerp. 
Er is bijvoorbeeld bepaald dat een deelnameverzoek begeleid dient te worden 



3b. Toelichting 
Een toelichting ontbreekt 

Materiele kwaliteitscriteria 

4. Effectiviteit en efficiency 

5. Rechtsbeginselen 
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van informatie waaruit blijkt dat aan de vereisten die zijn opgesomd in een ander 
artikel is voldaan. De doorverwijzingen zijn relatief eenvoudig te doorgronden. 

3c. Kenbaarheid 
De regeling is niet gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is aangetroffen 
in een jaarverslag. Deze vorm van kenbaarheid is niet hoog te noemen. De da-
tum van inwerkingtreding is duidelijk gesteld. 

Uitvoerbaarheid/Handhaafbaarheid 
De handelingen die op grond van de regeling verricht kunnen of moeten worden 
zijn voor de Raad grotendeels administratief van aard. De raad is belast met het 
beoordelen van aanmeldingsaanvragen en het melden van piketzaken aan 
dienstdoende advocaten. Tevens stelt de raad de piketroosters vast. De raad stelt 
naar aanleiding van een klacht een onderzoek in. Dit kan leiden tot een uitslui-
ting van een advocaat. De deelnemende advocaten zullen in het veld de piketre-
geling feitelijk inhoud moeten geven. De werkzaamheden die uit de piketdienst 
voortvloeien kunnen geacht worden tot de normale werkzaamheden van een ad-
vocaat te behoren. De deelnemende advocaat zal specifiek rekening moeten 
houden met het feit dat hij of zij op een piketrooster wordt ingedeeld. De in-
schrijving als piketadvocaat is overigens vrijwillig. Een toelichting ontbreekt bij 
de regeling. 

Rechtszekerheid en Rechtsgeltjkheid 
De aanmelding, beslistermijn en afmeldingstermijn zijn goed gereguleerd. De 
aanmelder wordt gewezen op de deelnamevereisten en de informatie die hij 
dient te overleggen. Aangegeven is dat aanvulling van informatie mogelijk is. 
De beslisterniijn is acht weken, hetgeen een redelijke termijn is. In de regeling 
wordt op een heldere wijze gewezen op het recht van bezwaar tegen een besluit 
over de toelating of uitsluiting van een advocaat. Feitelijk is deze verwijzing 
naar het recht op bezwaar, vanuit het stelsel van de Awb, niet noodzakelijk. 
Naar aanleiding van een klacht stelt de raad een onderzoek in. Dit is voor be-
trokkenen een helder uitgangspunt. Een uitsluitingsbesluit kan, na het horen van 
de advocaat, worden vastgesteld, mits van motivatie voorzien. Voor het overige 
zijn helder tijds- en vormbepalingen aangeven omtrent onder andere het indie- 
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nen van declaraties, bezoektermijn aan verdachte en wisseling met een voor-
keursadvocaat. De regeling is in algemene en objectieve bewoordingen opge-
steld. In de regeling is niet bepaald of een andere regeling wordt ingetrokken en 
of overgangsrecht van toepassing is. 



3.3 Cusumsysteem Keurmeester-APK 
Vastgesteld door: De Algemene Directeur van de Dienst Wegverkeer 
Datum vaststelling: 13 maart 2001 (in regeling is gesteld dat inwerkingtreding 
plaatsvindt twee dagen na publicatie in Staatscourant) 
Grondslag: artikel 53, tweede lid Erkenningsregeling APK 
Inhoud: 9 artikelen 
Vindplaats: Staatscourant 27 maart 2001, nr. 61 

0. Typering regelgevende bevoegdheid en reikwijdte 

Technisch/organisatorisch. Het systeem van puntentoekenning en definitiebepa-
ling kan gekwalificeerd worden als een technisch onderwerp. De bepalingen in-
houdende de bevoegdheid tot intrekking van de keurmeesterstitel streklcen ver-
der, aangezien de inbreuk op een verlcregen rechtstitel groot geacht kan worden. 
De bevoegdheid tot intrekking van keurbevoegdheden zelf berust echter op de 
wettelijke grondslag. De nadere bepalingen ter uitwerking van deze bevoegdheid 
zijn functioneel ter uitvoering van de bevoegdheid. Een echte handhavingsbe-
leidskeuze wordt niet geformuleerd. De regeling reikt daarmee niet buiten de 
grenzen van de grondslag. De grondslag bepaalt namelijk dat de RDW het sys-
teem vast mag stellen en aan de hand van het systeem bevoegd is te oordelen 
over de intrekking van een keurmeestertitel. 

Formele kwaliteit 

1. Lay-out 
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la. Opschrift en Aanhef 
Het gebruikte opschrift `Cusumsysteem Keurmeester-APK' is herkenbaar aan de 
bovenzijde van de regeling geplaatst. Het opschrift zelf neemt niet letterlijk de 
terminologie over uit de Erkenningsregeling. In plaats hiervan vat het opschrift 
de strekking van artikel 53, tweede lid samen. Het opschrift is hiermee beknopt 
gehouden. De woordkeuze van het opschrift vereist enige specifieke kennis van 
de Nederlandse taal. Het woord `cusumsysteem' is niet een algemene Neder-
landse term. Een andere term is `cumulatiesysteern'. 

De aanhef van de regeling is beknopt. Naast vermelding van het beslissende be-
stuursorgaan wordt de grondslag van de regeling aangegeven. De aanduiding 
`gelet op' is correct toegepast. De aanhef geeft, door de bondige inhoud, een 
toegankelijke indruk. 

lb. Indeling 
De indeling van de regeling is opgebouwd uit negen artikelen. Hoofdstukken of 
paragrafen zijn niet opgenomen in de regeling. Gezien de lengte van de regeling, 
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in samenhang met de inhoud van de regeling, lijkt een niveau-onderverdeling 
niet nodig. De artikelen zijn in Arabische cijfers genummerd. Een duidelijk slot-
hoofdstuk is niet aangegeven. De slotartikelen uit de regeling voldoen aan aan-
wijzing 96. De leden van de artikelen zijn eveneens genummerd in Arabische 
cijfers. Met betrekking tot de aanwending van opsommingen kan gesteld worden 
dat dit overeenkomstig aanwijzing 100 is uitgewerkt. De opsommingen zijn on-
derverdeeld in letters en beginnen elk op een nieuwe regel in de tekst. Een en-
kele altematieve opsomming zou afgesloten kunnen worden met het woord 'of', 
hoewel de duidelijkheid van de bepalingen dit niet onmiddellijk noodzakelijk 
maakt. Bijlagen en een toelichting zijn niet opgenomen. 

2. Begrijpelijkheid 

2a. Algemene tenninologische en stificriteria 
De woordkeuze van de bepalingen is zakelijk en beknopt. Een enkele maal 
noopt de taalstijI van een bepaling tot herlezen van de bepaling, teneinde taal-
kundig te kunnen begrijpen wat binnen de zinsconstructie eigenlijk gesteld 
wordt. Een bepaling met betrekking tot een tijdspad biedt een goed voorbeeld. 
De taalstfil is voor het overige direct en, waar gepast, gebiedend. Het taalgebruik 
is hoofdzakelijk algemeen Nederlands. Het ook in het opschrift vermelde woord 
'cusum' wordt als combinatiewoord met enige regelmaat in het lichaam van de 
regeling overgenomen. Dit woord is — nogmaals — niet op te vatten als algemeen 
Nederlands. Het Engelse woord 'penalty' mag geaccepteerd geacht worden. 
Driemaal wordt in de regeling een atkorting toegepast, zonder dat volledige om-
schrijving in de definitie-bepaling is opgenomen. In de regeling zelf worden de 
aanduidingen 'penalty-klasse' en `normale klasse' wel eerst volluit uitgeschre-
ven, om vervolgens afgekort te worden. De stichting NAM' en 'APK' zijn niet 
voluit opgeschreven. (zie ook aanw. 60) 

2b. Begrippen 
Artikel een van de regeling behandelt de begrippen die benut worden binnen de 
regeling. De begrippen zijn cursief gedrukt, hetgeen de toegankelijkheid van het 
artikel vergroot. Het aantal begripsdefinities (10) is in absolute aantallen als veel 
te kwalificeren, gezien de totale lengte van de regeling (negen artikelen). De be-
grippen worden daarentegen consistent aangehaald en tonen niet een overbodig 
karakter. Het taalgebruik van de defini6ring is begrijpelijk Nederlands. 

3. Doorzichtigheid 

3a. Venvijzingen 
Vijftien verwijzingen naar andere regelgeving, of naar inteme bepalingen zorgen 
ervoor dat de hoeveelheid verwijzingen, gerelateerd aan de omvang van de re-
geling, als groot gekwalificeerd kan worden. Daarbij dient wel opgemerkt te 
worden dat ongeveer de helft van de aanwijzingen een begripsverwijzing in- 



houdt. De interne verwijzingen zijn eenvoudig te koppelen aan een voorgaande 
bepaling. De relatief geringe omvang van de regeling en de enkelvoudige kop-
peling naar een specifiek lid van een voorgaand artikel zijn hierbij behulpzaam. 

3b. Toelichting 
Een toelichting ontbreekt. 

3c. Kenbaarheid 
De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. 

Materiele kwaliteit 

4. Effectiviteit en efficiency 

Uitvoerbaarheid/Handhaafbaarheid 
Doelstelling van de regeling zal zijn het voorzien in een reglement op grond 
waarvan de kwaliteit van het keurwerk van een APK-keurmeester beoordeeld en 
genormeerd kan worden. Ben groter algemeen belang vereist dat APK-keuringen 
door valcbekwame keurmeester uitgevoerd worden, zodat het wagenpark in Ne-
derland voldoende technische veiligheid biedt. De belanghebbenden, de APK-
keurmeesters, worden door de regeling verplicht hun handelen van een bepaald 
niveau te voorzien, wil men ten minste niet de keuringsbevoegdheid verliezen. 
Bovendien kan een keuringsbevoegdheid op grond van de regeling slechts langs 
een vastgestelde weg terug verkregen worden. Ben oordeel over de proportiona-
liteit van de maatstaven van het cusumsysteem vereist een hoge mate van tech-
nisch inzicht omtrent de geconstateerde keurgebreken en de cumulatieve waarde 
van de gebreken. Dergelijke kennis is niet aanwezig. Wel kan voorzichtig ge-
steld worden dat de `strafmaae van het cusumsysteem redelijk lijkt. Enkel in 
geval van een niet geconstateerd apert onveilig gebrek wordt onmiddellijk een 
intrekkingsprocedure begonnen. Het houden van toezicht vergt, in het voorlig-
gende geval, fysieke personeelscapaciteit, dit wil zeggen dat met toezicht belast 
personeel van de RDW (steekproefsgewijs) voertuigen zal moeten herkeuren. 
Aangetoonde keurgebreken zullen adrninistratieve registratie nodig hebben. 

5. Rechtsbeginselen 
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Rechtmatigheid en Rechtsgeltjkheid 
De directe stijl van de bepalingen geeft, in combinatie met de gebiedende wijs, 
een helder beeld van de samenstelling van rechten en plichten. De gradaties en 
puntentellingen worden duidelijk onderscheiden. De regeling stelt dat een keur-
meester wordt geplaatst in een bepaalde klasse of dat een intrekkingsprocedure 
wordt begonnen. Artikel drie van de regeling benut vrij algemene aanduidingen 
ter kwalificatie van de graad van een gebrek. (gering, ernstig, kritiek). Invulling 
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van deze termen in eventuele beleidsregels kan op dit punt de rechtszekerheid 
vergroten. De rekenformule van het cusumsysteem is, in woorden uitgeschreven, 
opgenomen in de regeling. Een bepaling inzake de rechtsbescherming ontbreekt. 
Een dergelijke bepaling is, vanuit het stelsel van de Awb, in deze regeling niet 
nodig. De direct gekozen stij1 van de regeling en de harde normstelling bevorde-
ren niet alleen de rechtszekerheid maar ook de rechtsgelijkheid. In de regeling is 
bepaald dat een voorgaande regeling vervalt. Voorts is bepaald dat bestaande 
cusumstanden worden geacht te zijn toegekend onder de nieuwe regeling. 



3.4 Reglement N.V. Service Centrum Grond 
Vastgesteld door: De directie van de N.V. Service Centrum Grond 
Datum inwerkingtreding: 29 juni 2000 
Grondslag: artikel 22, lid 1 Wet bodembescherming 
Inhoud regeling: 16 artikelen in 9 paragrafen 
Vindplaats: Staatscourant 27 juni 2000, nr. 121 

0. Typering regeling en reikwijdte 

De regeling is te typeren als technisch en organisatorisch. De onderwerpen van 
de regeling houden geen nieuwe fundamentele beleidskeuzes in. De adviesbe-
oordelingscriteria zijn al vastgelegd in een hogere regeling (regeling beoordeling 
reinigbaarheid grond bodemsanering 2000). De inhoud van de regeling is in 
overeenstemming met de wettelijke grondslag. Volgens de wettelijke grondslag 
stelt de SCG regels met betrekking tot de wijze waarop de SCG de adviestaak 
(zie art. 21 WBB) uitvoert. Terzijde, het betreft het geven van verplichte advie-
zen, waardoor de regeling algemeen verbindend geacht kan worden. De regeling 
stelt geen bepalingen buiten de grondslag. 

Formele kwaliteit 

1. Lay-out 
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la. Opschrift en aanhef 
De regeling heeft een duidelijk herkenbaar en beknopt opschrift. Gebruik van de 
term `advies' zou de binding van de regeling aan de wettelijke grondslag kunnen 
vergroten. De wettelijke grondslag spreekt over het geven van advies. De aanhef 
vermeldt het beslissende orgaan en geeft aan dat `gelet op' bepalingen uit hogere 
regelingen is besloten. Hiermee is voldaan aan de aanwijzingen (onder andere 
aanwijzing 114). 

lb. Indeling 
De feitelijke indeling van de regeling is overeenkomstig aanwijzing 94. De re-
geling is opgebouwd uit een opschrift en aanhef, een lichaam en slotbepalingen. 
De regeling is op den niveau ingedeeld in paragrafen, welke met Arabische cij-
fers zijn doorgenummerd. Deze indeling voldoet aan aanw. 97, lid 1 en lid 2. De 
subopschriften zijn duidelijk herkenbaar, materieel en overwegend beknopt. Een 
enkel opschrift zou ingekort kunnen worden, zonder dat de materiele streldcing 
emstig wordt aangetast. De artikelen en artikelleden zijn genummerd in Arabi-
sche nummers. Opsommingen zijn, overeenkomstig aanwijzing 100, aangegeven 
met letters. De inhoud van de slotartikelen bevat een intreldcingsbepaling en een 
bepaling inzake de inwerkingtreding. Daarmee is voldaan aan aanwijzing 96). 
De regeling kent bijlagen. De eerste bijlage geeft een kader voor de invulling 
van een algemene maar, klaarblijkelijk, nog onvoldoende vastgestelde definitie. 
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Hoewel de strekking van deze bijlage niet geheel in overeenstemming is met 
aanwijzing 102, die stelt dat bijlagen niet voor de uitleg van begrippen wordt 
aangewend, lijkt de bijlage behulpzaam voor de burger. De bijlagen twee tot en 
met vier geven een model voor een aanmeldingsformulier en technische uitleg 
met betrekking tot benodigde gegevens. Deze bijlagen zijn eveneens behulp-
zaam voor de burger en voldoen aan aanwijzing 102. 

2. Begrijpelijkheid 

2a. Algemene terminologische en stOlcriteria 
De formuleringen van de bepalingen zijn beknopt en duidelijk. De zinsbouw is 
direct. Er is zeer goed gebruik gemaakt van de gebiedende wijs. Het taalgebruik 
is te kwalificeren als algemeen Nederlands. Het Service Centrum is in het eerste 
artikel afgekort tot SCG. Deze afkorting wordt consistent aangehouden. 

2b. Begrippen 
Paragraaf 1 van de regeling bevat, onder artikel 1, de begrippen die toegepast 
worden in de regeling. De begrippen zijn met letters opgesomd en zijn schuin 
gedrukt. Dit laatste grafische aspect bevordert de leesbaarheid. Aanwijzing 123 
is juist toegepast. De definities van de begrippen zijn niet overbodig. 

3. Doorzichtigheid 

3a. Venvijzingen 
De regeling omvat circa 12 verwijzingen. De exteme verwijzingen (5) naar de 
grondslagen zijn voor de burger niet onmiddellijk relevant. Andere meer rele-
vante verwijzingen worden voorafgegaan door een materiele aanduiding. Bij-
voorbeeld: [het reglement heeft betrekking op:] a) het geven van adviezen over 
de reinigbaarheid van verontreinigde grond krachtens artikel 23, eerste lid Wet 
bodembescherming. Deze kemachtige materiele aanduidingen zijn behulpzaam 
bij de doorzichtigheid van de toepassingssfeer van dit reglement. De verwijzin-
gen lijken noodzakelijk en zijn te doorgronden. 

3b. Toelichting 
De regeling bevat een toelichting. De toelichting is opgedeeld naar een alge-
meen gedeelte en naar een artikelsgewijs gedeelte. De toelichting geeft een 
pragmatische uitleg van de regeling. In het algemene deel wordt gewezen op de 
grondslag en de taakstelling voor de SCG. Vermeldt wordt dat het reglement 
aansluit bij de dagelijkse praktijk. De geeft blijk van enige beleidsoverwegingen. 
Het artikelsgewijze gedeelte is zeer pragmatisch van aard. De toelichting gaat 
niet in op kosten-batenafwegingen of mogelijke uitvoeringsproblemen. 
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3c. Kenbaarheid 
De regeling is gepubliceerd in de staatscourant. In de regeling is de inwerking-
treding geregeld: op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant. De 
kenbaarheid is hoog. 

Materiele kwaliteit 

4. Effectiviteit en efficiency 

Uitvoerbaarheid/Handhaafbaarheid 
De uitvoering van de regeling is voor een groot gedeelte atbankelijk van de be-
lasting van de administratieve capaciteiten van de SCG. De aanvraagprocedure 
en mogelijke aanvulling geschiedt binnen de grenzen van de Awb. De SCG kan 
steekproefsgewijs een controle op locatie uitvoeren. Dit type handelen belast de 
fysieke en facilitaire capaciteiten van de organisatie. Handhaving van de con-
trolebevoegdheid is voorts afhankelijk van het gedrag van belanghebbenden. In 
zijn algemeenheid is kenniscapaciteit binnen de organisatie vereist voor de be-
oordeling van een aanvraag en het opstellen van een advies. De mate waarin in 
deze kenniscapaciteit kan worden voorzien is van belang voor de uitvoerbaar-
heid. De toelichting behandelt geen specifieke aspecten van de uitvoerbaarheid, 
zoals (verwachte) uitvoerings-problemen. 

5. Rechtsbeginselen 

Rechtszekerheid/rechtsgehjkheid 
Het karalcter van de regeling is objectief en objectiverend. Het feit dat controle 
steekproefsgewijs wordt uitgevoerd bevordert de rechtsgelijkheid. Hiernaast kan 
in specifieke gevallen controle worden uitgevoerd ten aanzien van de juistheid 
van overlegde gegevens. De uitwerking op de rechtsgelijkheid dient in de prak-
tijk te blijken, hoewel in theorie door dit type bepaling de rechtsgelijkheid onder 
druk kan komen te staan. Beoordeling van een aanvraag vindt plaats op basis 
van vooraf vastgestelde hogere normen (Regeling beoordeling reinigbaarheid 
grond bodemsanering 2000). De rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid bij de 
beoordeling zijn sterk verbonden met de `hardheid' van de Regeling beoordeling 
reinigbaarheid grond bodemsanering 2000. Er zijn geen bepalingen opgenomen 
met betrekking tot de rechtsbescherming. Een dergelijke bepaling is in deze re-
geling niet noodzalcelijk. Er wordt niet expliciet afgeweken van het stelsel van 
de Awb. De regeling bepaalt dat een voorgaande regeling wordt ingetrokken. 
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3.5 	Keuringsreglement 
Vastgesteld door: NAK (geen specifiek orgaan aangegeven) 
Datum: 2001 

Grondslag: artikel 91 Zaaizaad- en Plantgoedwet 
Inhoud: 38 hoofdartikelen, elk onderverdeeld subnummers, in zeven hoofdstuk-
ken 

Vindplaats: uitgave keuringsreglement van het NAK 2001 

Opmerkingen vooraf. Het reglement is in boekvorm aan ons toegezonden. Dit 
heeft enige te verklaren gevolgen voor de lay-out van de regeling. De titel van 
de regeling is afgedrukt op het kaft van de regeling en is daarmee niet te be-
schouwen als een opschrift in de letterlijke zin des woords. Een tweede opmer-
king is, dat het reglement ongeveer negentig pagina's in beslag neemt. Een uit-
voerige analyse gebaseerd op deze omvang van de regeling zou kunnen leiden 
tot een zeer omvangrijke resultatenbeschrijving en zou — naar verhouding — een 
aanzienlijk deel van de beschikbare onderzoekstijd vergen. Een samenhangend 
representatief oordeel over de regeling, op basis van een representatieve selectie, 
kan volstaan. De systematiek van de regeling verdeelt de regeling naar bepalin-
gen gericht op de keuring van pootaardappelen en bepalingen gericht op de ken-
ring van zaaizaad. Het algemene deel, de hoofdstukken met betrekking tot poot-
aardappelen en het hoofdstuk uitslagen en toezicht zijn voor de representatieve 
beoordeling geselecteerd (dertig pagina's). 

0. Typering regeling en reikwijdte 

De regeling heeft betrekking op technische, organisatorische en 'bijzondere' on-
derwerpen. De technische en organisatorische bepalingen hebben onder meer 
betrekking op de inrichting van het bedrijf en de administratie. De feitelijke 
kwaliteitseisen zijn te typeren als 'bijzondere' bepalingen. De kwaliteitseisen 
kunnen beleidskeuzes inhouden. Op grond van aanwijzing 124f, lid 1, sub b be-
hoort te zijn voorzien in ministeriele goedkeuring. Artikel 91, lid 3 van de Zaai-
zaad- en Plantgoedwet bepaalt dat de kwaliteitseisen door de minister vemietigd 
kunnen worden. De bevoegdheid tot vemietiging is, in spiegelbeeld, gelijk te 
schakelen met de bevoegdheid tot goedkeuring. Daarmee wordt aan het vereiste 
van aanwijzing 124f, lid 1, sub b voldaan. Bovendien zijn de statuten en regle-
menten van het NAK op grond artikel 88, sub 2, onderdeel a aan ministeriele 
goedkeuring onderworpen. Deze voorwaarde van ministeriele goedkeuring is 
ook in een bepaling van het keuringsreglement opgenomen. 



Formele kwaliteit 

1. Lay-out 
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la. Opschrift en Aanhef 
De titel van de regeling kan, in ruime zin, gelijkgesteld worden met het opschrift 
van de regeling. Het opschrift van de regeling is zeer materieel ter zake doende 
en eveneens zeer beknopt. Het opschrift is een begrijpelijke verzamelnaam voor 
diverse terrninologische aanduidingen van bevoegdheden. In dit licht kan het 
opschrift geacht worden aan te sluiten bij de terminologie van de wettelijke 
grondslag, welke spreekt over keuringsinstellingen en het mogen stellen van 
voorschriften. 

De regeling bevat geen aanhef. Voor het overige wordt niet exact duidelijk uit 
het document op grond van welke wettelijke grondslag welk orgaan heeft be-
sloten tot vaststelling van het reglement. 

lb. Indeling 
Het reglement is ingedeeld op twee niveau's. Het eerste niveau is onderverdeeld 
in hoofdstukken. De hoofdstukopschriften zijn helder en beknopt. De hoofd-
stulcken zijn met Romeinse cijfers genummerd, hetgeen niet geheel overeen-
komstig aanwijzing 97 is. Het tweede niveau, welke niet met een onderdeelnaam 
als `paragraar worden aangeduid, is ingedeeld met Arabische cijfers. De arti-
kelen zijn genummerd volgens een doorlopende onderdeelnummering (1.1, 1.2, 
1.3, 2.1 enz). Deze wijze van doornummering wijkt af van aanwijzing 95. Op-
sommingen worden met opsommingspunten vormgegeven. De bijlagen bij de 
regeling bevatten een lijst met begripsomschrijvingen, certificatenoverzicht en 
een transponeertabel. De bijlagen lijken (zijn) zeer behulpzaam. 

2. Begrijpelijkheid 

2a. Algemene terminologische en stificriteria 
Enkele bepalingen uit de regeling vereisen een aanzienlijk taalkundig 
(valc)taalbegrip. De valcinhoudelijk complexiteit van de materie brengt dit in 
enige mate met zich mee. Op verschillende plaatsen in de regeling zijn tabellen 
opgenomen die de nodige valdcennis vereisen om te kunnen doorgronden. Hier-
naast wordt een aantal maal percentages of valctechnische begrippen vermeld. 
Met deze kenmerken van de regeling is de regeling voor tuitenstaanders' zeer 
lastig te begrijpen en te doorzien. De overige taalstijl en woordgebruik is in be-
grijpelijk Nederlands. Daarbij is goed gebruik gemaakt van de gebiedende wijs. 
Een enkele maal worden uitzonderingen op hetgeen bepaald is in een artikel in 
een volgend artikel geplaatst. Het verdient de voorkeur opsommingen van uit-
zonderingen op een eerste lid in het artikel zelf aan te geven in de vorm van op-
sommingsletters. In zijn algemeenheid geldt dat door de hoge graad waarmee 
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van onderwerp gewisseld wordt in de regeling, in samenhang met de complexi-
teit van de materie, de regeling voor niet-valckundigen minder eenvoudig te be-
grijpen en te doorgronden is. 

2b. Begrippen 
De regeling kent geen begripsbepaling, maar een begripsbijlage. Gezien de rui-
me hoeveelheid begrippen die noodzakelijk zijn voor de regeling bevordert dit 
de toegankelijkheid ten zeerste. De begrippen zijn alfabetisch gerangschikt en 
onderscheiden door opsommingspunten te benutten. Het gebruik van opsom-
mingspuntjes als wijze van opsomming is niet geheel conform aanwijzing 100. 

3. Doorzichtigheid 

3a. Verwijzingen 
De regeling bevat zeer weinig verwijzingen. Een enkele maal wordt verwezen 
aan een hogere (Europese) regel. De enkele interne verwijzing is eenvoudig te 
doorgronden. 

3b. Toelichting 
Een toelichting ontbreekt. 

3c. Kenbaarheid 
De regeling is niet gepubliceerd in een staatsmedium 

Materiele kwaliteit 

4. Effectiviteit en efficiency 

Uitvoerbaarheid/Handhaafbaarheid 
Het NAK is erkend als keuringsinstantie op het terrein van de pootgoed- en 
zaaizaad. De procedure vangt aan met een schriftelijke aangifte van de teelt die 
gekeurd dient worden. Deze fase vereist administratieve capaciteit van het NAK. 
De feitelijke keuring van de kwaliteit van de gewassen vereist fysieke en ken-
niscapaciteit. De uitvoering vereist medewerking van de doelgroep van de rege-
ling. De mate waarin aanvragen worden ingediend is van invloed op de admini-
stratieve capaciteit van de organisatie en — uiteindelijk — op de fysieke keurings-
capaciteit. Een andere factor betreft het feit dat de doelgroep feitelijk medewer-
king dient te verlenen aan keuringen (bijy. openstellen van een perceel). Deze 
factor betekent een inspanning voor de burger. Dit zou tot praktische uitvoe-
ringsproblemen kunnen leiden. 



5. Rechtsbeginselen 
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Rechtszekerheid en Rechtsgehjkheid 
De constatering van de kwaliteit van de gewassen berust veelal op wetenschap-
pelijk vast te stellen waarden. Er vindt onder meer controle plaats naar gewas-
ziekten. Een enkele bepaling laat ruimte voor discretionair optreden. Aardappe-
len, bijvoorbeeld, worden beoordeeld op raszuiverheid, rasechtheid, planten-
ziekten en andere factoren. Deze laatste aanduiding opent de weg voor rechts-
onzekerheid en rechtsongelijkheid. In de regeling zelf wordt een aanvullende 
opsonuning gegeven van datgene waar onder andere op gelet wordt bij beoorde-
ling van `andere factoren'. Daarmee wordt in de regeling een invulling gegeven 
aan de term `andere factoren'. Dit laat onverlet dat de term (nog steeds) ruimte 
laat voor discretionair handelen. De rechtsbescherming is uitgewerkt door dui-
delijk aan te geven dat een herkeuring mogelijk is en dat beroep ingesteld kan 
worden. Het verwijzen naar bezwaar en beroep is, vanuit het systeem van de 
Awb, niet noodzalcelijk. In de regeling is een transponeertabel opgenomen. Dit 
is handig voor de burger die bekend is met een voorgaande regeling. 
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3.6 	Reglement op de Tuchtrechtspraak 
Vastgesteld door: bestuur van Bloembollenkeuringsdienst 
Grondslag: artikel 13, lid 3 Landbouwkwaliteitswet 
Datum inwerkingtreding: 1983 
Inhoud regeling: 25 artikelen in 5 onderdelen 
Vindplaats: Staatscourant 1983, 241 

O. Typering regeling en reikwijdte 

Het tuchtreglement van de Bloembollenkeuringsdienst is te typeren als organi-
satorisch en 'bijzonder geval'. De samenstelling van het tuchtorgaan en de pro-
cedures van de tuchtrechtspraak zijn organisatorisch van aard. De Landbouw-
kwaliteitswet geeft de mogelijke maximale straffen aan. Het tuchtreglement kan 
op het terrein van de strafmaatstelling geen aanvullingen toevoegen. De materi-
ele uitwerking van het reglement is echter dusdanig ingrijpend voor de vrijheden 
van de belanghebbende, dat de regeling gekwalificeerd kan worden als bijzonder 
geval. De regeling bepaalt dat gedaagde in persoon opgeroepen kan worden voor 
een, in beginsel, openbare zitting. Voor het overige zijn verschillende procedu-
rele bepalingen uit de `normale' (straf)- rechtsprocedures overgenomen. De 
Landbouwkwaliteitswet stelt dat tegen een besluit van het tuchtorgaan geen be-
zwaar openstaat op grand van de bezwaarprocedure uit de Awb. De wettelijke 
grondslag voorziet in een kader door te stellen dat het reglement met inachtne-
ming van een amvb wordt vastgesteld. In de landbouwkwaliteitswet is geen 
goedkeuringsbepaling opgenomen. De regelgevende bevoegdheid is kortom niet 
geheel volgens aanwijzing 124f toegekend. 

Formele kwaliteit 

I. Lay-out 

la. Opschrift en Aanhef 
Het opschrift is helder boven de regeling geplaatst. Het opschrift is taalkundig 
beknopt en geeft de strekking van de regeling weer. De aanheft vermeldt het 
voor het besluit verantwoordelijke bestuursorgaan, de goedkeuring van het be-
sluit door de minister en het publicatienummer in de Staatscourant. De wettelij-
ke grondslag is echter niet vermeld. 
De aanhef is voor het overige beknopt en duidelijk, waarbij onnodig uitge-
schreven zinsconstructies vermeden zijn. 

lb. Indeling 
De feitelijke indeling van de regeling voldoet overwegend aan de gewenste in- 
deling van aanw. 94. Een slothoofdstuk en ondertekening zijn niet opgenomen. 
De regeling is op een niveau ingedeeld naar Romeinse cijfers en bijbehorende 



opschriften. Deze niveaunummering sluit niet geheel aan bij aanw. 97. De ni-
veau-opschriften zijn beknopt en inhoudelijk passend. De artikelen binnen de 
regeling zijn doorlopend genurnmerd in Arabische nummers, met dien verstande 
dat de doorlopende nummering tweemaal doorbroken wordt door een integrale 
herhaling van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht, inclusief de nummeraan-
duiding uit het Wetboek (zie aanw. 104a). De artikelleden zijn aangegeven met 
Arabische nummers. Opsommingen worden overeenkomstig aanw. 100 geno-
teerd in letters. Artikel den vormt hierop een uitzondering door een definitie-
opsomming uit te schrijven zonder gebruikt van opsommingstekens. De regeling 
omvat geen bijlagen. 

2. Begrijpelijkheid 

2a. Algemene tenninologische en sttficriteria 
Artikel een verklaart dat de terminologie uit het Landbouwkwaliteitsbesluit en 
de eigen statuten in de regeling wordt overgenomen. Deze bepaling lijkt enigs-
zins overbodig aangezien het uitgangspunt is dat terminologie uit hogere of 
voorgaand gezaghebbende regelingen zo mogelijk wordt overgenomen, tenzij er 
een duidelijke noodzaalc bestaat tot afwijking van vaststaande terminologie. Als 
constatering neemt de bepaling echter geen hinderlijke plaats in binnen de rege-
ling. Artikel een definieert voorts drie begrippen. Bij `ontstentenis of verhinde-
ring' van de voorzitter neemt de vice-voorzitter diens plaats in. Mogelijk zou de 
term `afwezigheid' hebben volstaan. Het taalgebruik en de stip zijn beknopt, za-
kelijk en begrijpelijk Nederlands. Ten aanzien van een enkel begrip is enige ju-
ridische taalkennis een vereiste. 

2b. Begrippen 
In de regeling worden drie begrippen gedefinieerd. Het termgebruik is overeen-
komstig aanwijzing 123. Deze omvang van begripsbepaling lijkt voldoende. 
Echt algemeen onbekende termen worden in de regeling niet toegepast. Het is 
bovendien aannemelijk dat gedaagden zich van enige rechtsbijstand of uitleg 
voorzien. 

3. Doorzichtigheid 
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3a. Verwijzingen 
Het reglement kent zeer weinig externe verwijzingen. In plaats hiervan zijn be-
palingen uit externe wetten integraal overgenomen. Dit levert een dilemma op. 
De integrate overname van externe bepalingen verlengt het reglement en is niet-
conform aanwijzing 104a. Feitelijk wordt de doorzichtigheid, in termen van in-
tegraal kunnen vaststellen van rechtsposities, gediend. Een probleem is wel dat 
de gekopieerde bepalingen in een enkel geval zelf doorverwijzen naar andere 
wetten. Dit overwegende had mogelijk volstaan kunnen worden met artikelver- 
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wijzingen, of een algemene van toepassing verklaring. Voor het overige is wei-
nig gebruik gemaakt van interne verwijzingen. 
3b. Toelichting 
Een toelichting ontbreekt bij het aan ons toegezonden exemplaar van het tucht-
reglement 

3c. Kenbaarheid 
Het reglement is gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent een hoge mate 
van formele kenbaarheid. 

Materiele kwaliteit 

4. Effectiviteit en efficiency 

Uitvoerbaarheid/Handhaafbaarheid 
Uitvoerbaarheid van de regeling zal afhankelijk zijn van factoren die ook te her-
kennen zijn bij het functioneren van de algemene rechterlijke macht in Neder-
land. De uitvoering strekt verder dan het slechts verrichten van administratieve 
handelingen. Het aantal zaken, de complexiteit van de aanhangige zaken, de 
hoeveelheid bewijs zullen ander andere van invloed zijn op de mate van uit-
voerbaarheid. Mits dergelijke factoren hanteerbaar zijn, lijkt het reglement uit-
voerbaar. Er is geen toelichting beschikbaar die dit standpunt zou kunnen be-
vestigen. 

S. Rechtsbeginselen 

Rechtszekerheid en Rechtsgelijkheid 
Ten aanzien van de interne organisatie (de samenstelling en rechten/plichten van 
leden van de tuchtrechtbank) is een en ander uitvoerig bepaald. Daarbij zijn 
zelfs integraal bepalingen uit de Wet op de rechterlijke organisatie overgeno-
men. Hoewel integrale opname van deze bepalingen op gespannen voet staat 
met aanwijzing 104a, werken de bepalingen rechtszekerheid verhogend. Ten 
aanzien van de rechtszekerheid van gedaagden kan het volgende gesteld warden. 
In de Landbouwkwaliteitswet is al voorgeschreven dat overtreding van het bij of 
krachtens die wet bepaalde bestraft kan worden met een of meerdere maatrege-
len, opgelegd door een tuchtgerecht. Tevens zijn in de wet de maatregelen opge-
somd. De mate van rechtszekerheid van de Landbouwkwaliteitswet wordt in de-
ze analyse niet besproken. Het karakter van rechtspraak brengt met zich mee dat 
bepaalde aanduidingen algemeenheid vereisen. Bijvoorbeeld: 'alle op de zaak 
betrekking hebbende stukken', `niet kennelijk uit opzet of grove schuld'. Derge-
lijke bewoordingen zullen nadere invulling nodig hebben, teneinde de rechtsze-
kerheid te vergroten. Een vaste jurisprudentielijn kan hierbij helpen. Ten behoe-
ve van de gedaagden zijn in het reglement integraal bepalingen uit het Wetboek 
van Strafvordering overgenomen. Het reglement bepaalt helder dat na verkrij- 
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ging van de uitspraak voor gedaagden de mogelijkheid tot beroep openstaat bij 
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Tevens wordt gewezen op het 
feit dat de uitspraak niet ter uitvoer wordt gelegd als nog beroep kan worden 
aangetekend. De regeling bevat geen bepalingen inzake het vervallen van andere 
regelgeving of overgangsrecht. 
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3.7 	Uitvoeringsbesluiten Tica; maatregelenbesluit Tica 
Vastgesteld door: Het tijdelijk instituut voor coordinatie en afstemming (geen 
specifiek orgaan aangegeven) [later: Lisv] 
Datum inwerkingtreding: 1996 
Grondslag: art. 45, lid 5 Ziektewet, art. 20, lid 4 Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet, art. 29, lid 4 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, art. 27, lid 
7 Werkeloosheidswet, art. 14, lid 5 Toeslagenwet 
Inhoud: 17 artikelen 
Vindplaats: Staatscourant 1996, nr. 141 

0. Typering regeling en reikwijdte 

De regeling laat zich typeren als technisch, organisatorisch en als bijzonder ge-
val'. De regeling bepaalt aan de ene zijde onderwerpen als samenvoeging van 
maatregelen of termijnen. Aan de andere zijde warden de maatregelen inhoude-
lijk vastgelegd. Het Tica (lisv) treedt met het opstellen van de maatregelen en 
andere randbepalingen niet buiten de wettelijke grondslag. De wettelijke grand-
slagen staan toe dat de tica nadere regels stelt voor het opleggen van maatrege-
len. In de wettelijke grondslagen is echter geen goedkeuringsregime opgeno-
men. Dit is niet conform aanwijzing I 24f, lid 1, sub b. 

Formele kwaliteit 

1. Lay-out 

Ia. Opschrift en Aanhef 
De regeling heeft twee zelfstandig te onderscheiden opschriften: titvoeringsbe-
sluiten Tica' en `Maatregelenbesluit Tica'. Het tweede opschrift is eigenlijk de 
citeertitel van de regeling en behoort aan het einde van het opschrift tussen ha-
ken geplaatst te zijn (zie aanw. 108). Het opschrift en de citeertitel zijn beknopt 
en materieel kernachtig. De aanhef van de regeling bevat de naam van de be-
sluitnemende zbo-organisatie, maar niet de naam van het beslissende bestuurs-
orgaan. De aanhef vermeldt wel de grondslagen waarop de regeling berust. Vol-
daan is aan aanwijzing 114, lid 1. De stijl van de aanhef is direct en bondig. 

lb. Indeling 
De feitelijke indeling van de regeling is niet geheel conform aanwijzing 94. De 
regeling kent een opschrift, een aanhef en een lichaam. Een duidelijk slothoofd-
stuk ontbreekt echter. De artikelen aan het einde van de regeling kunnen gekwa-
lificeerd worden als slotbepalingen. De artikelen aan het einde behandelen de 
intrekking van besluiten, de inwerkingtreding en de citeertitel. Op zich is dit de 
gewenste volgorde van aanwijzing 96. De regeling is ingedeeld in artikelen die 
doorlopend met Arabische cijfers genummerd worden en die voorzien zijn van 



2. Begrijpelijkheid 

3. Doorzichtigheid 
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een bijschrift. De artikelaanduidingen zijn schuin gedrukt en helder herkenbaar 
boven de eigenlijke artikelen geplaatst. De indeling in enkel artikelen is op zich-
zelf toegestaan. Bijschriften bij artikelaanduidingen zijn alleen gewenst als de 
toegankelijkheid hiermee gediend wordt (zie aanw. 98). Aangezien het Tica er-
voor heeft gekozen heeft hoofdstuk of paragraafverdeling toe te passen zijn de 
artikelbijschriften zeker behulpzaam voor de toegankelijkheid. Met name bij-
schriften met betrekking tot categorie-indelingen maken de regeling beter toe-
gankelijk. Opsommingen zijn correct vormgegeven. 

2a. Algemene terminologische en stificriteria 
De taalstijl en de zinsconstructies zijn direct en gebiedend. De stijl en de be-
woordingen zijn begrijpelijk Nederlands. De gemiddelde zinslengte is aanvaard-
baar. In een enkel geval is, vanwege de zinsconstructie, enig samenhangend 
taalbegrip vereist. Noodzakelijke afkortingen van onder andere hogere wetten 
worden consistent toegepast. 

2b. Begrippen 
Artikel den van de regeling, met als bijschrift `definities' definieert de begrippen 
en afkortingen die in de regeling aangewend worden. De begrippen zijn correct 
in letters opgesomd en zijn duidelijk herkenbaar. Twee begrippen worden gede-
finieerd door te verwijzen naar het in hogere regelingen onder de begrippen be-
doelde. Deze definitievorm bevordert consistentie binnen het wettelijk systeem, 
maar is nadelig voor de doorzichtigheid. Mogelijk zou door de wetgever gezocht 
kunnen worden naar den centrale definitie die in andere besluiten in woorden 
uitgeschreven kan worden. Dit zou de doorzichtigheid bevorderen. De aflcortin-
gen van de hogere regels zijn noodzakelijk teneinde de formuleringen van bepa-
lingen beknopt te kunnen houden (zie aanw. 60). 

3a. Verwijzingen 
Het grootste gedeelte van de verwijzingen die gebruikt worden zijn materieel 
van belang voor de doelgroep teneinde een rechtspositie te kunnen bepalen. Bij-
voorbeeld het begrip `verzekerde': 'de verzekerde: degene, bedoeld in [gevolgd 
door acht verwijzingen]' Hiernaast berust de regeling op categorie-indelingen 
uit hogere regelingen. De inherente koppeling aan hogere regelingen is onver-
tnijdelijk voor het type regelgeving dat opgesteld is door de Tica. Daarmee zijn 
koppelingen door externe verwijzingen zeer lastig te vernlijden. De analyse 
geeft geen grond aan te nemen dat de externe koppel-verwijzingen overbodig 
zijn. Dit neemt niet weg dat de directe doorzichtigheid van de regeling in het 
geding is. Zie bijvoorbeeld: 'e'en tijdehjk gedeeltelijke weigering als maatregel, 
bedoeld in de artikelen 3 tot en met 7, wordt: a). bij de ZW gerealiseerd door het 
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uitkeringspercentage van 70, bedoeld in artikel 29, zesde lid en 29b, tweede lid, 
van de ZW, te korten met het aantal procentpunten van de maatregel, en de uit-
kering, bedoeld in de artikelen 29, zevende lid, 29a, en, 29b, derde lid, van de 
ZW met het percentage van de maatre gel, met dien verstande dat, indien de uit-
kering met toepassing van artikel 31 van de ZW gedeeltelijk niet tot uitbetaling 
komt, de korting wordt vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de teller wordt 
gevormd door het bedrag dat van de uitkering wordt betaald, en de noemer door 
het bedrag van de uitkering'. 
Naast het felt dat deze bepaling een aanmerkelijk samenhangend taalbegrip ver-
eist, is de bepaling, gezien de grote hoeveelheid verwijzingen, ondoorzichtig. De 
bijgevoegde toelichting geeft e,en korte en algemene toelichting op onder meer 
de categorie-indeling, maar ter concretisering van de verwijzingen zal deson-
danks teruggegrepen moeten worden op de wettelijke grondslagen en/of eventu-
ele beleidsregels. De bijlagen vergroten de doorzichtigheid ten zeerste. In de 
bijlagen is namelijk uitgeschreven welke verplichtingen bij de in de regeling ge-
hanteerde categorie-indeling horen. 

3b. Toelichting 
De toelichting is opgebouwd uit een algemeen en een artikelgewijs gedeelte. Het 
algemene gedeelte van de toelichting besteedt aandacht aan de wettelijke grond-
slag. Hiemaast wordt verwezen naar het Boetebesluit Tica. Aangegeven wordt 
dat overtredingen als termijnoverschrijding van een inlichtingenplicht `bestrafd' 
worden met een maatregel. Vervolgens wordt uitgelegd welke categorieen van 
verplichtingen bestaan. Ten aanzien van de hoogte en termijn van de maatrege-
len stelt de toelichting dat in de regeling deze onderwerpen, vanuit het oogpunt 
van de rechtsgelijkheid, geobjectiveerd zijn. Het artikelsgewijze gedeelte is 
pragmatisch van aard. 

3c. Kenbaarheid 
De regeling is gepubliceerd in de staatscourant. De kenbaarheid is hoog. 

Materiele kwaliteit 

4. Effectiviteit en efficiency 

Uitvoerbaarheid/Handhaafbaarheid 
De uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regeling is afhankelijk van de 
lasten voor de (administratieve) personeelscapaciteit van de organisatie en het 
gedrag van belanghebbenden. De belanghebbenden zijn verplicht omstandighe-
den te melden of andere handelingen te verrichten. Elementen als de pakkans, en 
de mate waarin de strafmaat preventief werkt zijn onder meer bepalend voor de 
bereidheid van de burger tot het naleven van deze regeling en de hogere wette-
lijke voorschriften. Een andere factor is de hoeveelheid beschiklcingen en andere 
handelingen die door de tica verricht worden. Door een te grote administratieve 



werklast zou ook de handhaving van de genoemde maatregelen vertraging op 
kunnen lopen of zelfs achter wege kunnen blijven. Deze factoren vereisen en 
empirische analyse teneinde hierover een goed beeld te kunnen creeren. De toe-
lichting wijdt niet specifiek uit over eventuele uitvoeringsvraagstukken. 

5. Rechtsbeginselen 
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Rechtszekerheid en Rechtsgelijkheid 
De regel stelt dat een maatregel wordt opgelegd indien daar redenen toe zijn. 
Deze regel omvat de strekking van de hogere wettelijke bepalingen. Blijkens de 
toelichting kon voordien eventueel worden volstaan met een waarschuwing. De-
ze uitwerking is objectiverend en dient de rechtsgelijkheid. De terrnijnen en 
maatregelen zijn helder ingedeeld naar categorieen van verplichtingen. De dui-
delijke termijnstelling en hoogtebepaling van de maatregelen bevordert de 
rechtszekerheid. De uitwerking van de categorieverplichtingen zelf laat echter 
ruimte voor discretionair handelen. Bijvoorbeeld: een werknemer dient vanuit 
een bepaalde verplichting alle feiten te melden waarvan hem redelijkerwijs dui-
delijk moet zijn dat zij van invloed zijn. Dergelijke aanduidingen van verplich-
tingen behoeven in de praktijk nadere invulling, bijvoorbeeld door beleidsregels. 
De mogelijke rechtsbescherming wordt niet aangehaald in de regeling. Dit is 
eveneens niet noodzakelijk. In de regeling is gesteld dat voorgaande besluiten 
worden ingetrokken. De besluiten die vervallen blijven echter wel van toepas-
sing voor gedragingen die plaats heben gevonden v66r de inwerkingtreding van 
het maatregelenbesluit, aldus het maatregelenbesluit. Dit is duidelijk, vanuit het 
oogpunt van de rechtszekerheid. Het overgangsrecht komt niet in botsing met 
het verbod van terugwerkende kracht. 



186 	 IN ZELFSTANDIGHEID GEREGELD 

3.8 	Uitvoeringsbesluiten SVB; Besluit invordering boeten en 
onverschuldigd betaalde bedragen AOW, Anw en AKW 

Vastgesteld door: het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank 
Datum inwerkingtreding: 1996 
Grondslag: art. 17e, eerste lid en art. 24b AOW, art. 41, derde lid en art. 55 
Anw, art. 17c, derde lid en art. 24b AKW 
Inhoud: 13 artikelen in 6 hoofdstukken 
Vindplaats: Staatscourant 1996, nr. 141 

0. Typering regeling en reikwijdte 

De regeling is te typeren als technisch en organisatorisch. De regeling geeft al-
gemene bepalingen ten aanzien van de termijnen waarbinnen betalingen of ver-
rekeningen afgehandeld zullen worden. In de regeling zelf worden geen be-
leidsmatige normen gesteld, hoewel de regeling zelf wel berust op hogere rege-
lingen waarin beleidkeuzes zijn vastgelegd. De regeling geeft slechts uitvoering 
aan algemeen verbindende voorschriften op basis waarvan boeten en maatrege-
len opgelegd kunnen worden. De regeling treedt niet buiten de wettelijke grond-
slagen. De verschillende wettelijke grondslagen strekken ertoe aan de SVB de 
bevoegdheid toe te kennen termijnen te stellen voor de uitvoering. 

Formele kwaliteit 

1. Lay-out 

Ia. Opschrift en Aanhef 
De regeling heeft twee te onderscheiden opschriften. Het eerste opschrift, 
voerings-besluiten SVB' is duidelijk herkenbaar boven de regeling gesteld. Het 
tweede opschrift, `besluit invordering boeten en onverschuldigd betaalde bedra-
gen AOW, Anw en AKW', is de citeertitel van de regeling. Dit tweede opschrift 
is zelfstandig boven de regeling geplaatst. Daarmee is niet conform aanwijzing 
108 gehandeld. De aanhef van de regeling is beknopt. De aanhef geeft het be-
sluitnemende bestuursorgaan weer en wijst op het feit dat gelet is op de hogere 
artikelen die de grondslag vormen voor deze regeling (conform aanwijzing 114). 

lb. Indeling 
De feitelijke indeling is ingericht volgens het in aanwijzing 94 bepaalde. De re-
geling bestaat uit een opschrift, een aanhef, een lichaam en slotbepalingen. De 
regeling is conform aanwijzing 97 op den niveau ingedeeld in hoofdstukken. De 
hoofdstukken en bijbehorende opschriften zijn met Arabische cijfers doorge-
nummerd en zijn helder herkenbaar boven de onderdelen geplaatst. De subop-
schriften zijn materieel van aard en beknopt. Opsommingen zijn vormgegeven 
met Arabische cijfers en beginnen op een nieuwe tekstregel, conform aanwijzing 
100. De artikelen en artikelleden zijn met Arabische cijfers doorlopend genum- 



2. Begrijpelijkheid 

3. Doorzichtigheid 
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merd. De slotbepalingen bevatten een artikel betreffende de inwerkingtreding en 
een artikel betreffende de citeertitel van de regeling. De inhoud en volgorde van 
de slotbepalingen voldoen aan aanwijzing 96. 

2a. Algemene terminologische en stijlcriteria 
Een enkele zinsformulering is relatief lang. Bijvoorbeeld volgende formulering: 
'Indien de schuldenaar de vordering na vijf jaren nog niet volledig heeft vol-
daan, worden verdere termijnen van aflossing zodanig vastgesteld dat de schul-
denaar en zijn echtgenoot, dan wel degene met wie htj een huishouden vormt, 
naast de verhoging als bedoeld in artikel 475d, derde lid, een inkomen ontvan-
gen geltjk aan honderd ten negentigste van de beslagvrtje voet, bedoeld in arti-
kel 475d, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.' (cursief 
red.) Naast het feit dat in deze geciteerde bepaling de doorzichtigheid onder 
druk staat, is een zekere mate van samenhangend taalbe grip een vereiste. Voor 
het overige is de gebiedende wtjs consistent toe gepast. 

2b. Begrippen 
In het eerste hoofdstuk van de regeling, onder het eerste artikel, zijn de begrip-
pen en (wets)aflcortingen ondergebracht. De regeling bevat acht begrips- en af-
kortingsdefinities. De definities zijn met letters en onder elkaar aangegeven. De 
begripsbepalingen zijn overwegend kort en bondig. Het definitiehoofdstuk is, 
mede door het kernachtige opschrift, herkenbaar en toegankelijk. 

3a. Verwtjzingen 
De doorzichtigheid van de regeling in termen van het aantal verwijzingen, is in 
het geding. Onder het voorgaande is reeds een bepaling geciteerd die hiervan 
een voorbeeld biedt. De regeling kent circa 50 verwijzingen; dit is een groot 
aantal. De interne verwijzingen zijn vooral gericht op doorverwijzing naar aan-
verwante, van toepassing zijnde artikelen. De interne verwijzingen zijn te door-
zien. Ten aanzien van de externe verwijzingen kan een andere conclusie getrok-
ken worden. De regeling bevat een groot aantal externe verwijzingen (circa 40). 
De begripsverwijzingen zijn noodzakelijk, teneinde de regeling belcnopt te hou-
den. Hiernaast bestaat het totaal van externe verwijzingen uit materieel relevante 
verwijzingen naar hogere regelingen. Dergelijke verwijzingen zijn direct rele-
vant voor de vaststelling van rechtsposities. Bijvoorbeeld: Indien de schulde-
naar niet voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikelen ...., is de vor-
dering terstond opeisbaar'. Vanuit de binding van de regeling met het complexe 
en gedetailleerde karakter van het stelsel zijn het grote aantal verwijzingen te 
verklaren. Overwogen zou echter kunnen worden, ten behoeve van de burger, de 
verwijzingen in woorden van een materiele kernaanduiding te voorzien (bij- 
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voorbeeld, `Informatiepliche). Overigens wordt in de bijgevoegde toelichting 
ingegaan op de strekking van de exteme verwijzingen. 

3b. Toelichting 
De regeling heeft e,en toelichting. De inhoud van de toelichting is pragmatisch 
van aard. De toelichting gaat in op onderwerpen als: grondslagen voor bevoegd-
heden, de werkingssfeer en de termijnen. De toelichting geeft een toelichting in 
de meest directe zin des woords. Instrumentele keuzes worden niet expliciet ver-
antwoord. In de toelichting wordt tevens geen aandacht besteed aan uitvoerings-
problemen, kosten-baten-analyses of conflictbeperking. De toelichting in inge-
deeld van algemeen naar artikelsgewijs. De indeling van de toelichting is con-
form aanwijzing 217. 

3c. Kenbaarheid 
De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. GesteId is in de regeling dat de 
regeling in werking treedt vanaf de tweede dag na publicatie. De kenbaarheid 
van de regeling is groot. 

Materiele kwaliteit 

4. Effectiviteit en efficiency 

Uitvoerbaarheid/Handhaafbaarheid 
De uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regeling is voor een groot ge-
deelte afhankelijk van het gedrag van belanghebbende burgers. Uitvoeringspro-
blemen kunnen ontstaan door de hoeveelheid invorderingen of hindergedrag van 
de belanghebbenden. De regeling omvat een omvangrijk wettelijk systeem. Het 
is zeker voorstelbaar dat een aanzienlijke hoeveelheid documenten (beschikkin-
gen, informatiedocumenten enz.) administratief verwerkt zullen moeten worden 
door de SVB in het kader van uitvoering en handhaving van deze regeling. De 
druk op de (administratieve) personeels- en facilitaire capaciteit van de SBV is, 
indien deze vooronderstelling juist blijkt, een belangrijke factor. De bijgevoegde 
toelichting biedt geen uitsluitsel ten aanzien van capacitaire lasten of mogelijke 
uitvoeringsproblemen. 

5. Rechtsbeginselen 

Rechtszekerheid en Rechtsgelijkheid 
De rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van deze regeling is mede afhankelijk 
van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van de wettelijke boete- en invorde-
ringsgrondslagen (AOW, Anw, AKW). De regeling werkt volledig onder toe-
passing van deze hogere regelingen. De SVB kent binnen de regeling een aantal 
vrijheden. De SVB lain een termijn vaststellen op basis van een met redenen 
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omideed voorstel van een belanghebbende. Indien dit gebreldcig geschiedt, dan 
stelt de SVB zelf de tertnijnen van betaling vast. Indien ten genoegen van de 
SVB een zekerheid wordt gesteld door een belanghebbende kan een termijn 
worden opgeschoven. De rechtgelijkheid in de uitwerking van deze bepalingen 
kan in het geding komen. De te regelen materie brengt met zich mee dat de re-
geling op onderdelen zeer lastig te objectiveren is. Een volledige objectivering 
zou de regeling te hard maken. Beleidsregels kunnen echter aanvulling geven op 
die aspecten die zich wel laten objectiveren. Bijvoorbeeld: redenen die in ieder 
geval leiden tot...; ...op basis waarvan de SVB ten minste tot een oordeel 
komt... De toelichting besteedt enige aandacht aan overwegingen die een rol 
spelen bij de bepaling van termijnen en dergelijke. De verwijtbaarheid speelt 
onder meer een rol, zo is gesteld in de toelichting. Echter, het begrip `verwijt-
baarheid' behoeft zelf enige inperking. Een rechtsbeschermingsbepaling ont-
breekt. Verwijzen naar de rechtsbescherming in, vanuit het stelsel van de Awb, 
niet noodzakelijk. Het maatregelenbesluit van de SVB geeft geen bepalingen 
over overgangsrecht of het vervallen van andere regelingen. 
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3.9 	Subsidieregeling plaatsing gehandicapten 1998 
Vastgesteld door: Het centraal bestuur voor de arbeidsvoorziening 
Grondslag: art. 81a Arbeidsvoorzieningswet 1996 
Datum inwerkingtreding: twee dagen na publicatie in Staatscourant 
Inhoud: 27 artikelen in 8 paragrafen 
Vindplaats: Staatscourant 1998, nr. 138 

0. Typering en reikwijdte regeling 

De regeling laat zich typeren als technisch, organisatorisch en `bijzonder geval'. 
De regeling behandelt procedurele en organisatorische vraagstuldcen, zoals de 
aanvraagprocedure voor een subsidie, of de verlenging van een subsidie. De ty-
pering tijzonder hangt samen met de bevoegdheid maatstaven vast te stellen 
op grond waarvan subsidies verleend kunnen worden. De voorwaarden en maat-
staven zijn inhoudelijk van aard en streldcen daarmee verder dan technische of 
organisatorische onderwerpen. Bovendien laten de voorwaarden ruimte voor 
discretionair handelen. Overeenkomstig aanwijzing 124f, lid 1, sub b dient in 
geval van toekenning van een bijzondere regelgevende bevoegdheid te zijn 
voorzien in ministeriele goedkeuring. Dit goedkeuringsregime ontbreekt. Niet 
gesteld kan worden dat de regeling buiten de voetsporen van de wettelijke 
grondslag treedt. De wettelijke grondslag, neergelegd in artikel 81 van de Ar-
beidsvoorzieningswet, stelt de bevoegdheid tot het geven van subsidies. 

Formele kwaliteit 

1. Lay-out 

Ia. Opschrift en Aanhef 
Het opschrift van de regeling, `Subsidieregeling plaatsing gehandicapten 1998', 
is duidelijk boven de regeling geplaatst. Het opschrift is materieel kemachtig, 
zonder een onnodige zinsconstructie aan te wenden. Het opschrift sluit aan bij 
de terminologie van de wettelijke grondslag. De aanhef vermeldt het beslissende 
bestuursorgaan en de hogere bepaling op basis waarvan de regeling is vastge-
steld. Daarmee is voldaan aan de minimale vereisten voor een opschrift. 

lb. lndeling 
De regeling is, op een niveau, ingedeeld in acht paragrafen en 27 artikelen. De 
feitelijke indeling stemt overeen met aanwijzing 94. De regeling is opgebouwd 
uit een opschrift, een aanhef, e,en lichaam en slotartikelen. De paragrafen zijn 
aangegeven met een paragraafteken en zijn helder te onderscheiden boven de 
artikelen. De paragraafopschriften zijn bondig en geven de materiele kern weer 
van de bepalingen binnen de paragraaf. De artikelen zijn doorlopend genum-
merd in Arabische cijfers. De artikelen worden vergezeld door een bijschrift. 



2. Begrijpelijkheid 

3. Doorzichtigheid 
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Artikelen worden alleen voorzien van dergelijke opschriften als de toegankelijk-
heid bevorderd wordt, aldus aanwijzing 98. Het merendeel van de artikelop-
schriften is behulpzaam bij de toegankelijkheid. Niet elk artikelopschrift is 
noodzakelijk. Bijvoorbeeld: `paragraaf 1. Definities', gevolgd door `Artikel 1 
(definities)'. Opsommingen zijn, conform aanwijzing 100, ingedeeld in letters 
en beginnen elk op een nieuwe regel. Bijlagen zijn niet bijgevoegd. 
De regeling bevat drie slotbepalingen. De eerste slotbepaling behoort niet tot de 
gewenste inhoud van de slotartikelen (zie aanwijzing 96). De overige twee be-
palingen houden een inwerkingtreding en een citeertitel in. Deze bepalingen 
voldoen aan aanwijzing 96. 

2a. Algemene terminologische en stijIcriteria 
Het taalgebniik en de taalstijl van de regeling zijn in het algemeen opgesteld in 
begrijpelijk. Nederlands. De gebiedende wijs is op een juiste wijze toegepast. De 
regeling bevat, naast enkele begrippen die in artikel 1 gedefinieerd worden, geen 
onduidelijke of vreemde bewoordingen. 

2b. Begrippen 
In de regelingen worden, in artikel 1, veertien begrippen gedefinieerd. De op-
somming van de definities is weergegeven met letters en elke definitie begint op 
een nieuwe tekstregel. De definities zijn bondig geformuleerd. De begrippen zijn 
noodzakelijk voor de regeling. Er worden geen begrippen gentroduceerd die 
niet toegepast worden in de regeling zelf. Aan het model voor begripsformule-
ringen, zoals neergelegd in aanwijzing 123, is voldaan. 

3a. Verwijzingen 
De regeling omvat circa 20 verwijzingen. Enkele definitieverwijzingen zijn voor 
de burger minder relevant. Bijvoorbeeld een verwijzing naar de omschrijving 
van een bestuursorgaan in de Arbeidsvoorzieningswet. Andere definitiebepalin-
gen zijn juist zeer relevant voor de belanghebbenden, in verband met de wer-
kingssfeer van de regeling. De externe verwijzingen zien voor het merendeel op 
een functionele inkadering van de toepassing van de regeling. Bijvoorbeeld een 
bepaling die stelt dat eerdere subsidies op grond van de genoemde wetten [ver-
wijzing] tot gevolg hebben dat geen subsidie wordt verleend. De interne verwij-
zingen zijn relatief eenvoudig te doorgronden. De interne verwijzingen wijzen 
veelal op een basisbepaling waarin voorwaarden zijn opgenomen. De interne 
verwijzingen lijken functioneel. 
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3b. Toelichting 
De regeling kent een toelichting. De toelichting bestaat enkel uit een algemeen 
gedeelte. De toelichting gaat ten eerste in op het wettelijke en beleidskader van 
de regeling. Aangegeven wordt dat de regeling een uitwerking is van de beleids-
achtergrond op rijksniveau en het bepaalde in de Arbeidsvoorzieningswet. 
Voorts wordt aangegeven dat is nagedacht over onduidelijkheden en mogelijke 
uitvoeringsproblemen hierdoor. Bij de uitvoering wordt, volgens de toelichting, 
aangesloten bij de bestaande praktijk van het Lisv en de Uvi's en de uitleg van 
begrippen, zoals gevormd in de jurisprudentie. Daarmee is bovendien de syste-
matiek gediend. Ten tweede zal overleg gepleegd worden met onder andere het 
Lisv indien problemen zich voordoen. Nagedacht is over het kit dat misbruik 
van de regeting gepleegd kan worden. 

3c. Kenbaarheid 
De regeling is gepubliceerd in de staatscourant en in de regeling is de inwer-
kingtreding aangegeven. De algemene kenbaarheid van de regeling is hiermee 
hoog. 

Materiele kwaliteit 

4. Effectiviteit en efficiency 

Uitvoerbaarheid/Handhaafbaarheid 
De aanvraag voor een subsidie geschiedt schriftelijk aan de hand van een daar-
toe vastgesteld formulier. Daarmee is de eerste fase van de uitvoering een over-
wegend schriftelijke en administratieve fase. Deze fase zal vooral administratie-
ve personeelscapaciteit van de organisatie vereisen. Volgend op deze fase dient 
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie tot een oordeel te komen. De beoordeling 
van een aanvraag voor subsidie zal kenniscapaciteit van de organisatie vereisen. 
Er kan een plicht tot rapportage worden opgelegd aan de subsidievervangers. 
Het bijhouden en beoordelen van deze rapportages zal administratieve en perso-
neelscapaciteit vergen. 

5. Rechtsbeginselen 

Rechtszekerheid en Rechtsgeltjkheid 
De aanvraag voor een subsidie wordt in de regeling zelf geobjectiveerd. In de 
regeling is vermeldt welke documenten in ieder geval meegezonden dienen te 
worden. De feitelijke oordeelsvorming met betrekking tot de subsidieverlening 
is overgelaten aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Enkele voorbeelden: een 
dienstbetrekking dient naar het oordeel van de organisatie in overeenstemming 
te zijn met de fysieke capaciteiten van e,en gehandicapte; een bepaalde subsidie 
wordt slechts verleend indien naar het oordeel van de organisatie de subsidie 
noodzakelijk is voor het duurzaam inpassen in het arbeidsproces, enz. De uit- 
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werking op de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid staat — in theorie — met deze 
bepalingen onder druk en zal — in de praktijk — een rechtvaardige invulling be-
hoeven. Mogelijk kunnen beleidsregels behulpzaam zijn. Een verwijzing naar de 
rechtsbescherming is in de regeling niet opgesteld. Een dergelijke verwijzing is 
in deze regeling niet noodzakelijk. 
In de regeling zijn geen bepalingen opgenomen inzalce het vervallen van andere 
regelingen of overgangsrecht. 
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3.10 Regeling subsidieverlening NWO 
Vastgesteld door: NWO (niet een specifiek orgaan vermeld) 
Datum inwerkingtreding: juli 2000 
Grondslag: art. 15 NWO-wet 
Inhoud: vier hoofdstuklcen (artikelen zijn doorgenummerd met hoofdstuknum-
mer) 
Vindplaats: niet gepubliceerd 

0. Typering regeling en reikwijdte 

De regeling is te typeren als technisch en organisatorisch. De bepalingen in de 
regeling strelcken zich uit over de werkingssfeer en de procedures voor het aan-
vragen en verlenen van subsidies. De regeling bevat geen voorwaarden voor het 
verlenen van subsidies. Daarmee worden in de regeling geen ingrijpende be-
leidskeuzes vastgelegd. De wettelijke grondslag geeft aan dat de bestuurlijke 
verhoudingen door het NWO gereguleerd kunnen worden. Onderzoeksinstellin-
gen zoals universiteiten ontlenen rechten en plichten aan de wijze waarop de 
NWO de subsidiebetrekkingen gereguleerd heeft. De wettelijke grondslag is als 
zeer ruim te betitelen. De subsidieregelingen van de NWO zijn te beschouwen 
als uitwerkingen van een aspect van de bestuursrelaties tussen de NWO en de 
onderzoeksinstellingen. De onderhavige regeling treedt niet buiten deze grond-
slag. 

Formele kwaliteit 

1. Lay-out 

Het reglement is in boekvorm via het internet gevonden (homepage NWO). Dit 
heeft enige te verklaren consequenties voor de lay-out. 

Ia. Opschrift en aanhef 
De regeling heeft als opschift Itegeling subsidieverlening NWO'. Het opschrift 
van de regeling is als materieel kernachtig te kwalificeren. De tekst van het op-
schrift in begrijpelijk Nederlands. De regeling bevat als zodanig geen aanhef. 
Vanwege de boekvorm en de ruime paginalay-out is wel een inhoudsopgave 
aanwezig. Dit is zeer bevorderlijk voor de toegankelijkheid. 

lb. lndeling 
de feitelijke indeling van de regeling voldoet overwegend aan aanwijzing 94. De 
regeling bevat een opschrift en maar geen aanhef, een lichaam en overgangsbe-
palingen. De hoofdindeling van de regeling is, op den niveau, vormgegeven met 
hoofdstukken. De hoofdstukaanduidingen zijn duidelijk aan de bovenzijde van 
de onderdelen geplaatst. De opschriften boven de hoofdstukken zijn helder en in 
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begrijpelijk Nederlands opgesteld. Onnodige zinsconstructies zijn hierbij duide-
lijk vermeden. De artikelen uit de regeling worden met Arabische cijfers ge-
nummerd, maar zijn echter niet zelfstandig doorgenummerd. Dit wil zeggen dat 
bij de doornummering het hoofdstuknummer consistent vooraf gaat (1.1, 1.2, 
1.3, enz). Deze wijze van doornummeren is niet geheel in overeenstemming met 
aanwijzing 95. Opsommingen zijn vormgegeven met letters. Dit is conform 
aanwijzing 100. De regeling bevat geen toelichting, wel bijlagen. 

2a. Algemene tenninologische en stificriteria 
Het taalgebruik en de taalstijl zijn beknopt en begrijpelijk Nederlands. De bete-
kenis van een enkel woord is niet onmiddellijk duidelijk. Bijvoorbeeld: in de re-
geling worden een aantal bepalingen desalniettemin van toepassing verklaard, 
mits in de 'call' niet expliciet anders is aangegeven. De zinsconstructies zijn 
overzichtelijk. In een enkele zinsconstructie zou de gebiedende wijs toegepast 
kunnen worden waar de gebiedende wijs in de regeling niet is toegepast. Bij- 
voorbeeld: de aanvrager 	dient tenminste te beschilcken over een doctoraaldi- 
ploma 	. Voor het Overige is de gebiedende wijs in het algemeen correct toe- 
gepast. Mede de doelgroep in acht genomen, kan gesteld worden dat de regeling 
goed toegankelijk en begrijpelijk is. 

2b. Begrippen 
De regeling bevat geen echte definitiebepalingen. De woordkeuze in de regeling 
vereist eveneens niet dat een aantal begrippen gedefinieerd worden. De regeling 
bevat geen bewoordingen die niet algemeen bekend en aanvaardt zijn. Er is geen 
specifieke juridische of wetenschappelijke valckennis vereist om taallcundig de 
regeling te kunnen begrijpen 

3. Doorzichtigheid 

3a. Verwijzingen 
In de regeling is zeer weinig gebruik gemaakt van verwijzingen. De verwijzin-
gen die opgesteld zijn zijn intern en relatief eenvoudig te doorgronden. De inter-
ne verwijzingen betreffen hoofdzalcelijk verwijzingen naar centrale (clusters 
van) artikelen. De verwijzingen naar de bijlagen zijn functioneel. Middels een 
exteme verwijzing is bepaald dat eigendom verkregen wordt in afwijking van de 
Octrooiwet. Deze externe verwijzing is niet in de eerste graad relevant voor het 
bepalen van rechtsposities. Alleen in geval van twijfel, aan bijvoorbeeld de 
rechtmatigheid van de eigendomsclaim, dient teruggegrepen te worden op de 
Octrooiwet. 
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3b. Toelichting 
Een toelichting ontbreekt. De regeling omvat wel bijlagen. De bijlagen betreffen 
een uitleg en indeling van de subsidiering van personeelslasten. De bijlagen 
twee en drie geven tabellen weer waarin de subsidiebedragen voor de perso-
neelskosten geschematiseerd worden. 

3c. Kenbaarheid 
De regeling is niet gepubliceerd in de Staatscourant 

Materiele kwaliteit 

4. Effectiviteit en efficiency 

Uitvoerbaarheid/Hatzdhaafbaarheid 
De aanvraag voor de subsidie is een feitelijke en administratieve procedure. De-
ze fase vereist vooral administratieve capaciteit van het NWO. Binnen de beoor-
delingsfase van de aanvragen is deskundigencapaciteit noodzakelijk. De mate 
waarin deze deskundigencapaciteit kan worden aangesproken is e,en uitvoe-
ringsvraagstuk. De totale uitvoerbaarheid is afhankelijk van factoren als de hoe-
veelheid aanvragen en de complexiteit van de beoordeling. 

5. Rechtsbeginselen 

Rechtszekerheid en Rechtsgelijkheid 
Voor een aantal onderzoeksinstellingen is het duidelijk dat zij aanspraak kunnen 
malcen op een subsidie van het NWO. Voor andere instellingen kent de regeling 
een aantal algemene criteria waaraan voldaan dient te wordden. De criteria — 
samengevat: geen winstoogmerk, afhankelijkheid en in Nederland gevestigd — 
zijn voldoende hoewel een term als 'onafhankelijke onderzoekstaak' in 
de praktijk mogelijk enige ruimte laat. Er kan in voorkomende gevallen worden 
afgeweken van deze criteria door het algemeen bestuur. Deze hardheidsclausule 
is begrijpelijk, maar kan op gespannen voet staan met het gelijkheidsbeginsel. 
Dezelfde conclusie geldt voor andere bepalingen waarin in het algemeen ruimte 
wordt gelaten voor een uitzondering. De aanvraagprocedure is duidelijk om-
schreven. De voorwaarden en randvoorwaarden die aan het verlenen van subsi-
die zijn verbonden, zoals de subsidiabele kosten, overgang van eigendomsrech-
ten of informatieplichten, zijn helder weergegeven. In het laatste hoofdstuk ge-
titeld `overgangsregeling' wordt een bepaling gegeven voor overgangsrecht. De 
overgangsbepaling stelt dat voor subsidieverleningen die v66r de inwerkingtre-
ding van de subsidieregeling zijn vastgesteld verhoogd worden met een bedrag 
voor personeelskosten. Dit lijkt een positieve vorm van terugwerkende kracht en 
is daarmee geoorloofd. Terecht is geen rechtsbeschermingsbepaling is in de re-
geling opgenomen. 
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Formele kwaliteit 

1. Lay-out 
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3.11 Algemeen reglement financiele ondersteuning projecten 
Vastgesteld door: Mondriaan stichting (geen orgaan aangegeven) 
Datum inwerlcingtreding: 13 mei 2001 
Grondslag: art. 9 Jo. art 10, lid 4 Wet op het specifiek cultuurbeleid 
Inhoud regeling: 37 artikelen in 11 hoofdstukken 
Vindplaats: Staatscourant 11 mei 2001, nr. 91 

Het reglement is te typeren als technisch/organisatorisch en als tijzonder ge-
val'. De technische en organisatorische inhoud van de regeling wordt gevormd 
door de aanvraag- en besluitprocedure en de feitelijke vaststelling van de subsi-
diebedragen. De regeling strekt verder dan het enkel aangeven van procedures 
waarbij al vastgelegde normen gehanteerd worden. De Mondriaan stichting is 
bevoegd tot het stellen van voorwaarden voor de verstrekking van subsidies. 
Deze bevoegdheid tot het mogen stellen van voorwaarden is aan te merken als 
een bevoegdheid fundamentele beleidskeuzes te mogen maken. Op grond van 
aanwijzing 124f dient te zijn voorzien in het instrument van de ministeriele 
goedkeuring. Artikel 10, vierde lid bepaalt dat de minister bevoegd is een re-
glementswijziging te verplichten. Ten tweede treedt het reglement slechts in 
werking na goedkeuring door de minister. Met het bepaalde is de regelgevende 
bevoegdheid conform aanwijzing 124f toegekend. Het reglement treedt niet 
buiten de grenzen van de — op zich — ruim geformuleerde wettelijke grondslag. 
De mime formulering van de wettelijke grondslag blijkt bijvoorbeeld uit de aan-
duiding '... in ieder geval wordt vastgelegd..'. 

la. Opschrift en Aanhef 
Het opschrift van de regeling is herkenbaar en kemachtig. Het benutten van het 
woord `subsidie' zou de binding met de wettelijke grondslag hebben vergroot. 
De aanhef van het reglement bestaat uit een inleiding/samenvatting van den zin. 
In de aanhef wordt niet het specifiek besluitnemende bestuursorgaan vermeld, of 
de wettelijke grondslag voor de regeling. 

lb. Indeling 
De feitelijke indeling van de regeling is overeenkomstig aanwijzing 94. De re-
geling bevat een opschrift, aanhef, lichaam en slotbepalingen. De regeling is op 
den niveau onderverdeeld in hoofdstukken. De hoofdstukaanduidingen en op-
schriften zijn duidelijk herkenbaar boven de onderdelen geplaatst. De subop-
schriften zijn materieel kernachtig. De subopschriften kunnen in een aantal ge- 
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vallen enigszins ingekort worden. Voldaan is aan aanwijzing 97. De artikelen en 
artikelleden zijn doorlopend in het Arabisch genummerd (zie aanw. 95, 99). Op-
sommingen zijn aangegeven met letters en beginnen elk op een nieuwe regel. De 
regeling kent vier slotartikelen. Het eerste slotartikel stelt dat de Mondriaan 
stichting beslist voor zover een omstandigheid niet wettelijk of anderszins is 
vastgelegd. Deze bepaling behoort niet tot de gewenste maximale inhoud van 
een slotstuk van de regeling. Hetzelfde geldt voor het derde en vierde (laatste) 
slotartikel. Het tweede slotartikel geeft een bepaling over de inwerkingtreding 
en is juist geplaatst (aanw. 96) 

2. Begrijpelijkheid 

2a. Algemene tenninologische en saficrileria 
Enkele zinsconstructies zijn relatief lang. Artikel twee van de regeling, bijvoor-
beeld, bestaat uit 83 woorden, met drie tussenzinnen. Overwogen kan worden 
dergelijke zinnen op enigerlei wijze in meerdere zinnen te verdelen. De lengte 
van de zinnen noopt in enkele gevallen tot herlezen van de bepaling. De taalstij1 
en de woordkeuze zijn voor het overige in begrijpelijk Nederlands opgesteld. De 
regeling bevat geen vreemde of zuiver vaktechnische bewoordingen. In an be-
paling wordt enkele malen de zinsconstructie Indien en voor zover', en Indien 
en nadat' aangewend. Deze zinsconstructies zijn in strijd met aanw. 62 eq. niet 
noodzakelijk. Voor het overige is goed gebruik gemaakt van de gebiedende wijs. 

2b. Begrippen 
De regeling bevat negen definities van begrippen, neergelegd in het eerste 
hoofdstuk van de regeling `definities'. De definities zijn herkenbaar van elkaar 
gescheiden door een correct toegepaste opsomming. Bovendien zijn de begrip-
pen schuin gedrukt, hetgeen de leesbaarheid ten goede komt. De begrippen zijn 
kembegrippen voor de toepassing en werkingssfeer van de regeling. De formu-
lering uit aanwijzing 123 is gevolgd. 

3. Doorzichtigheid 

3a. Verwuzingen 
De regeling kent circa 20 verwijzingen. De verwijzingen naar de eigen statuten 
kunnen relevant zijn ter informatie, maar lijken geen direct samenhangende in-
vloed te hebben op de inhoud van de regeling. Vijf maal is doorverwezen naar 
twee centrale doel- en criteria- bepalingen. Gezien de context van deze verwij-
zingen zijn de deze verwijzingen aanvaarbaar. 
In vier verwijzingen wordt verwezen naar andere artikelclusters (art. .t/m art..) 
Deze clusterverwijzingen zijn als hulpmiddel ter verwijzing naar een aanver-
want onderwerp. 
In een artikel worden zeven andere artikelen met betrekking tot een bepaald on- 
derwerp van overeenkomstige toepassing verklaard. Aan het einde van de bepa- 
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ling is tussen haken aangegeven dat het gaat om de `aanvraagprocedure en wijze 
van beoordeling en beslissing'. Mogelijk zou de gehele bepaling opgedeeld 
kunnen worden in leden die per onderwerp aangeven welke eerdere bepalingen 
nu precies voor wellc onderwerp van overeenkomstige toepassing verklaard 
worden. Aanwijzingen 82 en 83 zijn juist toegepast. 

3c. Kenbaarheid 
De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling vermeldt dat de re-
geling in werking treedt met ingang van de tweede dag na publicatie. De ken-
baarheid van de regeling is groot. 

Uitvoerbaarheid/handhaafbaarheid 
De uitvoering van de regeling bestaat voor een groot gedeelte uit schriftelijke en 
beoordelende werkzaamheden. De aanvraag dient schriftelijk ingediend te wor-
den, inclusief noodzalcelijke documentatie en kan eventueel binnen twee weken 
aangevuld worden. De aanvrager zal een projectplan op moeten stellen en een 
begroting. Vervolgens zullen ter zalce kundige personen in dienst van de Mon-
driaan stichting de aanvraag dienen te beoordelen. De mogelijkheden tot het bij-
eenbrengen van een deskundigencommissie zijn van belang voor de uitvoer-
baarheid. Tevens is financiele deskundigheid vereist voor de beoordeling van de 
aanvraag en de controle. Rekening houdend met een beslistermijn van ten hoog-
ste drie maanden, lijkt de regeling uitvoerbaar. Een toelichting is niet voorhan-
den. 

Rechtszekerheid en Rechtsgeltjkheid 
De Mondriaan stichting kan financiele ondersteuning verlenen als aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan. Deze beoordelings- en handelingsvrijheid van de 
stichting is terug te vinden in een aantal bepalingen. De materiele uitwerking op 
de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zal in de pralctijk dienen te blijken. De-
zelfde constatering kan gemaakt worden ten aanzien van de invulling van de 
voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie. De aanvraagvereisten en termij-
nen zijn duidelijk aangegeven, evenals de beoordelingprocedure en de procedu-
res voor verlening en terugvordering. De regeling wijdt een hoofdstuk aan de 
rechtsbescherming. Het hoofdstuk bevat de belangrijkste elementen uit de be- 
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zwaarprocedure van de Awb. Aan het einde van de regeling, in het laatste slot-
artikel, wordt gesteld dat de Awb van toepassing is. Deze aanvulling is feitelijk 
niet noodzakelijk is, aangezien de Awb in beginsel geldt voor besluiten van be-
stuursorganen. Het reglement stelt in een slotartikel dat aanvragen waarop nog 
niet is besloten onder het hier betreffende reglement in behandeling zullen wor-
den genomen. Aangezien nog niet is besloten kan niet gesteld worden dat een 
vastgestelde rechtspositie met terugwerkende kracht wordt verslechterd. In de 
regeling is alleen gesteld dat met inwerkingtreding van het reglement beslist 
wordt door de Mondriaan Stiching op grond van het in het reglement bepaalde. 
Dit is een aanvaarbare vorm van onmiddelijke werking. 



3.12 Regeling specialisten Pharmacie 
Vastgesteld door: De Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering van Pharmacie (KNMP) 
Datum Inwerkingtreding: 23 december 1998 
Grondslag: artikel 14, eerste lid en zesde lid onder a Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg 
Inhoud: 46 artikelen in 5 onderdelen 
Vindplaats: staatscourant 1998, nr. 247 

0. Typering regeling en reikwijdte 

De regeling laat zich aan de ene zijde typeren als technisch en organisatorisch. 
De regeling bepaalt de samenstelling van het centraal college, de taken en be-
voegdheden van het college en de registratieprocedure. Aan de andere zijde be-
vat de regeling tijzondere' componenten. Het centraal college is namelijk be-
voegd gesteld tot het formuleren van toelatingseisen en niet in de wet genoemde 
uitsluitingbepalingen. Volgend uit Aanwijzing 124f dient ten aanzien van deze 
tijzondere regelgevende bevoegdheid' een goedkeuringsregime te zijn inge-
steld. De wettelijke grondslag (artikel 14 Wet BIG) stelt onder lid 2, sub f dat de 
zbo-regeling, in verband met de toepassing van het eerste lid van artikel 14, aan 
moet geven dat voor genoemde onderwerpen goedkeuring vereist is. Met enige 
ornhaal van woorden stelt de wettelijke grondslag dus dat bepaalde algemene 
regels ministeriele goedkeuring behoeven. De regeling van het KNMP geeft in-
derdaad aan dat onder andere de bevoegdheid tot het stellen van registratie-
voorwaarden onder ministeriele goedkeuring staat. Daarmee is voldaan aan 
aanwijzing 124f, lid 1, sub b. De ruim geformuleerde wettelijke grondslag, 
neergelegd in een wet in formele zin, wordt niet opgerekt of overschreden. 

Formele kwaliteit 

1. Lay-out 
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la. Opschrift en Aanhef 
Het opschrift, Regeling specialisten pharmacie, is helder boven de regeling ge-
plaatst. Gezien de brede inhoud van de regeling is het opschrift als beknopt en 
materieel kernachtig te beoordelen. Het benutten van het woord 'register' zou de 
binding met de wettelijke grondslag verhogen. De aanhef van de regeling bestaat 
uit twee gedeelten. De regeling opent met het goedkeuringsbesluit van de mi-
nister. De eigenlijke aanhef vermeldt het beslissende orgaan en geeft weer dat 
`gelet op' de bepalingen uit de Wet BIG is besloten. Daarmee is voldaan aan de 
minimale inhoud van een aanhef (zie ook aanwijzing 114). 
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lb. lndeling 
De feitelijke indeling, zoals aangegeven in aanwijzing 94, is aangehouden. Een 
duidelijk slothoofdstuk ontbreekt echter. De hoofdindeling is ingedeeld volgens 
vijf onderdelen (hoofdstukken?) welke zijn genummerd met Romeinse cijfers. 
Het gebruik van Romeinse cijfers is in strijd met aanwijzing 97. De regeling is 
op een tweede niveau onderverdeeld naar onderdelen. Tot slot is er een derde 
niet doorgenummerde onderverdeling toegepast. Afgevraagd kan worden of 
twee, helder doorgenummerde niveau's niet zouden volstaan. 
Een enkel subopschrift is relatief lang. De artikelnummering is geschied in Ara-
bische cijfers en is consistent. Het gebruik van opsommingen is overeenkomstig 
aanwijzing 100 doorgevoerd. Aileen de begripsbepaling wijkt af van het sys-
teem. De begrippen zijn, in een eerste oogopslag, lastig te onderscheiden. De 
begrippen zijn niet met opsommingsletters, tekens of op een andere wijze van 
elkaar gescheiden. De regeling eindigt met een slotbepaling waarin gesteld is dat 
goedkeuring van de minister vereist is voor wijzingen of intreklcing. Hiemaast is 
bepaald dat de regeling inwerking treedt een dag na de goedkeuring. 

2. Begrijpelijkheid 

2a. Algemene tenninologische en stificriteria 
De zinsbouw is grotendeels direct en beknopt. De gebiedende wijs is in een en-
kel geval niet toegepast, waar dit wel mogelijk zou zijn geweest. Een voorbeeld: 
'Een verzoek moet schriftelijk worden ingediend'. De woordkeuze en stijl van 
de regeling begrijpelijk Nederlands, hoewel ook hier geldt dat in enkele gevallen 
het indirecte taalgebruik de leesbaarheid negatief beInvloed. Het lichaam van de 
regeling vereist, vanuit het criterium van het taalbegrip, geen specifieke vakken-
nis of een (zeer) hoge taalontwikkeling. Dit is gesteld in het licht van de doel-
groep. Enkele vakbegrippen worden in het onderdeel 'begripsomschrijvingen' 
gedefinieerd. 

2b. Begrippen 
De regeling begint met een opsomming van begrippen, onder het opschrift 'be-
gripsomschrijvingen'. De begrippen zelf worden niet duidelijk onderscheiden. 
Aan aanwijzing 123, het model voor begripsbepalingen, is niet voldaan. De be-
grippen zijn bondig gedefinieerd. 

3. Doorzichtigheid 

3a. Verwijzingen 
Het aantal verwijzingen is gezien de lengte van de regeling relatief klein. De in-
terne verwijzingen bestaan veelal uit verwijzingen naar een voorgaande bepaling 
of naar een basisartikel. Van exteme verwijzingen is zeer gering gebruik ge-
maakt. 



3b. Toelichting 
Een toelichting ontbreekt 

3c. Kenbaarheid 
De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent een hoge mate van 
kenbaarheid. De datum van inwerkingtreding is, afhankelijk gesteld van het ver-
eiste van de ministeriele goedkeuring, duidelijk aangegeven. Het goedkeurings-
besluit is gedateerd op 22 december. De inwerkingtreding is, zo volgt uit het re-
glement, 23 december 1998. 

Materiele kw aliteit 

4. Effectiviteit en efficiency 

5. Rechtsbeginselen 
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Uitvoerbaarheid/handhaafbaarheid 
De uitvoerbaarheid van de regeling is deels administratief en vereist deels nade-
re inspanningen. De feitelijke samenstelling van de colleges zal van de deelne-
mers enige tijd en inspanning kosten. Het centrale college is belast met meerdere 
kadervaststellende taken, onder andere de voorwaarden voor registratie en her-
registratie, het vaststellen van een toetsingskader voor de aanwijzing van gebie-
den, het vaststellen van uitvoeringsregelingen. Het gaat hierbij echter om interne 
aangelegenheden. Op de capacitaire inspanning van de interne organisatie be-
staat binnen deze analyse geen zicht. Een toelichting op dit punt is niet aanwe-
zig. De procedure van behandeling van een registratie-aanmelding is schriftelijk 
ingericht. Deze procedure lijkt daarmee uitvoerbaar. Ook op dit punt is de ont-
brekende toelichting een gemis. 

Rechtszekerheid en Rechtsgeltjkheid 
De regeling stelt dat bij een aanvraag de noodzakelijke bescheiden worden mee-
gezonden. Dergelijke typeringen behoeven een nadere invulling vanuit het oog-
punt van de rechtszekerheid. Hier staat tegenover dat de registratie-commissie 
de aanvragen vier weken in de gelegenheid dient te stellen gegevens aan te vul-
len. Aangemelde specialisten worden schriftelijk op de hoogte gehouden van de 
behandeling van hun registratie-aanvraag. Afwijzingen worden schriftelijk en 
gemotiveerd doorgegeven. De regeling bepaalt dat de inschrijving geldt voor 
een periode van vijf jaar en dat voorwaarden aan de inschrijving kunnen worden 
verbonden. Tevens is bepaald welke regeling geldt als niet tijdig wordt heringe-
schreven. Samenvattend kan gesteld worden dat binnen de regeling voldoende 
duidelijk wordt lang wellce weg een registratie kan worden verkregen en in wel-
ke termijn de registratie geldt c.q. binnen wellce termijn heringeschreven kan 
worden. De regeling geeft weer welke procedure gevolgd wordt bij het verschaf- 
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fen van onjuiste informatie door de belanghebbende. De regeling wijdt een ge-
heel onderdeel aan de rechtsbescherming. Het onderdeel is als zeer uitvoerig te 
kwalificeren. Zeventien bepalingen zijn gericht op de uitleg van de rechtsbe-
schermingsprocedure. Voor zover de rechtsbeschermingsbepalingen zien op het 
stelsel van de Awb, zijn de bepalingen niet noodzakelijk. Immers, de Awb geldt 
in beginsel voor besluiten van bestuursorganen. De regeling is in objectieve be-
woordingen vastgesteld. De rechtsgelijkheid is een ander vraagstuk. Een groot 
aantal procedurele bepalingen dient ter verbetering van de rechtsgelijkheid nader 
ingevuld te worden. De hardheid van de inschrijvingsvoorwaarden, bijvoor-
beeld, is van invloed op datgene wat nog `naar het oordeel van' de organen 
vastgesteld mag worden (wat is ontbrekende informatie, wat is te kwalificeren 
als onjuiste informatie, wanneer wordt naar het oordeel van de beslissende orga-
nen voldaan aan de registratievereisten). De regeling kent ge,en bepalingen inza-
ke terugwerkende kracht of overgangsrecht. Er is duidelijk gesteld dat de rege-
ling pas in werking kan treden na goedkeufing door de Minister. 



0. Typering regeling en reikwijdte 

Formele kwaliteit 

1. Lay-out 
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3.13 Regeling controletaak ziekenfondsen 2001 
Vastgesteld door: Het college van zorgverzekeringen 
Datum inwerkingtreding: 5 mei 2001 
Grondslag: artikel 1x7 Ziekenfondswet 
Inhoud: 8 artikelen 
Vindplaats: Staatscourant 4 mei 2001, nr. 86 

De regeling laat zich typeren als technisch en organisatorisch. In de regeling zijn 
bepalingen opgenomen betreffende de controle door ziekenfondsen. Het gaat 
hierbij om de rechtmatigheid van inschrijvingen. De grondslag voor deze rege-
ling wordt niet opgerekt. De wettelijke grondslag, neergelegd in een wet in for-
mele zin, bepaalt dat regels gesteld mogen worden met betrekking tot de admi-
nistratie en de controle door de uitvoeringsorganen (ziekenfondsen). De wette-
lijke basis biedt een ruime grondslag 

la. Opschrift en Aanhef 
Het opschrift van de regeling, `regeling controletaalc ziekenfondsen 2001', is 
helder aan de bovenzijde van de regeling geplaatst. Het opschrift is materieel 
kernachtig en sluit aan bij de terminologie van de wettelijke grondslag. De wet-
telijke grondslag spreekt over (een) `controle' (taalc) door uitvoeringsorganen. 
Het opschrift is opgesteld in begrijpelijk Nederlands. De aanhef van de regeling 
is kernachtig. De aanhef van de regeling bevat het besluit nemende bestuursor-
gaan en de wettelijke grondslag. Daarmee is voldaan aan de minimale vereisten 
die gesteld mogen worden aan een aanhef. De aanhef vermeldt dat `gelet op' een 
hogere bepaling is besloten. Deze formulering is conform aanwijzing 114. 

lb. Indeling 
De regeling is op een niveau ingedeeld in artikelen. Gezien de lengte van de re-
geling en de onderlinge samenhang van de artikelen zou een verdere niveauon-
derverdeling de toegankelijkheid niet ten goede komen. De feitelijke indeling 
stemt overeen met aanwijzing 94, met dien verstande dat een duidelijk slot-
hoofdstuk ontbreekt. De regeling bevat wel een opschrift, een aanhef en een li-
chaam en is ondertekend. De artikelaanduidingen zijn duidelijk boven de bepa-
lingen geplaatst. Artikelopschriften zijn niet gebruikt. Dit is eveneens niet nood-
zakelijk voor de toegankelijkheid. Opsommingen zijn op een correcte wijze op-
gesteld, overeenkomstig aanwijzing 100. De laatste twee artikelen van de rege-
ling zijn aan te merken als `slotartikelen'. Hierbij wordt vooraf aan een bepaling 
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inhoudende de inwerkingtreding een bepaling inhoudende de citeertitel opge-
nomen. Deze volgorde sluit niet geheel aan bij de gewenste volgorde van aan-
wijzing 96.Er is een toelichting bijgevoegd. Bijlagen zijn niet opgenomen. 

2. Begrijpelijkheid 

2a. Algemene tenninologische en stificriteria 
De taalstij1 en het woordgebruik van de regeling zijn beknopt en begrijpelijk 
Nederlands. 
De zinsconstructies zijn Met onnodig lang of met onnodig gebruik van tussen-
zinnen geformuleerd. De doelgroep van de regeling, uitvoeringsorganen, zal 
naar verondersteld kan worden de regeling kunnen begrijpen en doorgronden. 
De gebiedende wijs zou in een enkel geval toegepast kunnen worden waar dit in 
de regeling achterwege is gelaten. Bijvoorbeeld: ter uitvoering van artikel een 
dienen ziekenfondsen zich te voorzien van ... . Overwogen kan worden deze 
zinsconstructie directer te formuleren. 

2b. Begrippen 
De regeling kent geen begrippen die nader gedefinieerd worden. De regeling be-
vat geen specifieke bewoordingen die zeker van een definitie voorzien behoren 
te zijn. Voor het Overige lijken begripsdefinities niet onmiddellijk noodzakelijk 

3. Doorzichtigheid 

3a. Verwijzingen 
Binnen de regeling wordt acht maal verwezen. Strikt gezien is dit een groot 
aantal verwijzingen, gezien de lengte van de regeling. Echter, vier verwijzingen 
zijn intern en zijn eenvoudig te doorgronden. Een verwijzing vermeldt de wette-
lijke grondslag. De wettelijke grondslag mag onder de doelgroep algeme,en be-
kend verondersteld worden. Ben type verwijzing is relatief minder eenvoudig te 
doorgronden: een verwijzing naar de toepasbaarheid van een geheel ander be-
sluit. In de regeling wordt een ander besluit onverkort van toepassing verklaard. 

3b. Toelichting 
Bijgevoegd bij de regeling is een toelichting. De toelichting is zeer pragmatisch. 
Met name wordt ingegaan op de directe achtergrond van de regeling. Met het 
wegvallen van artikel 13 van de Ziekenfondswet blijkt een nieuwe regeling 
noodzalcelijk teneinde de bestaande controlevoorschriften te kunnen handhaven. 
De toelichting gaat niet in op eventuele uitvoeringsproblemen. 
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3c. Kenbaarheid 
De regeling is gepubliceerd in de staatscourant en in de regeling is duidelijk een 
datum voor de inwerkingtreding aangegeven. De algemene kenbaarheid van de 
regeling is hoog. 

Materiele kwaliteit 

4. Effectiviteit en efficiency 

Uitvoerbaarheidillandhaafbaarheid 
De regeling lijkt uitvoerbaar, hoewel eigenlijk twee uitvoeringslijnen te onder-
scheiden zijn. Niet het college voor de zorgverzekeringen wordt belast met de 
uitvoering van de eigen regeling, maar de uitvoeringsorganen. De mate waarin 
de ziekenfondsen in staat zijn de feitelijke controle uit te voeren zal bepalend 
zijn. Het is zeer lastig op basis van de voorliggende regeling hierover een uit-
spraak te kunnen doen. Niet geheel duidelijk is waaruit de controletaak exact be-
staat. De toelichting geeft op deze vraag geen antwoord. Wel is een deskundi-
gencapaciteit noodzakelijk, zo blijkt uit de regeling. 

5. Rechtsbeginselen 

Rechtszekerheid en Rechtsgelijkheid 
Ten aanzien van de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid kan een soortgelijke 
conclusie worden getrokken als in bovenstaande. De ziekenfondsen zijn als uit-
voerder afhankelijk van wettelijk vastgelegde normen en verantwoordelijk voor 
de objectieve uitvoering. Daarbij geldt wel dat bepaalde bewoordingen van deze 
regeling ruimte laten. Bijvoorbeeld: `ziekenfondsen dienen zich te voorzien van 
de gegevens welke nodig ztjn voor een doeltreffende controle..' 
Hiernaast wordt de oordeelsvorrning overgelaten aan de ziekenfondsen. Derge-
lijke factoren kunnen de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid negatief beinvloe-
den. In de praktijk zullen de ziekenfondsen hiervoor hun verantwoording dienen 
te nemen. De regeling geeft geen bepaling voor de rechtsbescherming. Een der-
gelijke bepaling is niet noodzakelijk. De regeling is met terugwerkende kracht 
vastgesteld (ongeveer een maand). Dit is in beginsel niet toegestaan. 
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3.14 Bijdrage-regeling van de Kamer van Koophandel 
Vastgesteld door: Kamer van Koophandel Groningen 
Datum: voor 1999 (goedgekeurd op 08-02-1999) 
Grondslag: art, 32 e.v. Wet op de Kamers van Koophandel 
Inhoud: drie onderdelen 
Vindplaats: niet gepubliceerd 

Opmerking vooraf. 
De bevoegdheid bijdragen te mogen stellen is een regelgevende bevoegdheid. In 
het rapport is reeds betoogd dat er sprake is van een gespecificeerde vorm van 
regelgevende bevoegdheid. In dit onderzoek wordt de bevoegdheid tot het stel-
len van tarieven en bijdragen marginaal beoordeeld in verband met het eigen re-
gime dat geldt voor het mogen vaststellen van tarieven. Hierbij is niet structureel 
onderzocht of elk tarief aan ministeriele goedkeuring onderworpen is. In het on-
derhavige geval is blijkt wel spralce te zijn van een ministerieel goedkeurings-
regime. De regeling die wij hebben kunnen onderzoeken wijkt niet alleen in zijn 
aard af van andere typen regelingen, maar is inhoudelijk eveneens zeer lastig 
aan een vergelijking te onderwerpen. De regeling bestaat niet feitelijk uit arti-
kelen, maar uit een schematisch samengesteld overzicht. Hierbij wordt terugge-
grepen op andere wettelijke documenten of andere stulcken van de rijksoverheid. 
Het gevolg is dat, op onderdelen, een alternatieve analyse vereist is. Het uitvoe-
ring onderverdelen in thema's is weinig zinvol. 

De regeling is te typeren als technisch. De regeling voldoet aan de wettelijke 
grondslag. De Wet op de Kamers van koophandel (artikel 32 e.v.) vermeldt na-
melijk dat verschillende heffingen gesteld mogen worden. De bij de vaststelling 
van het tariefkader benodigde indeling naar bedrijfscategorieon is al opgenomen 
in en ministeriele regeling. De regeling van de kamer van koophandel vat de 
categorie-indeling van de ministeriele regeling samen in een schema. Daarbij 
wordt de terminologie van de grondslag overgenomen. Het schema is toeganke-
lijk en opgesteld in — voor de doelgroep — begrijpbare onderverdelingen. De toe-
gankelijkheid is bepaald door de heldere en beknopte indeling van het schema 
en de duidelijke lay-out van het schema. Ben term als `maatschappelijk kapitaal' 
is voor een leek minder eenvoudig te begrijpen. Een definitie van onder meer dit 
begrip is niet opgenomen. Voor het overige zijn de bijschriften bij de schema's 
begrijpelijk en doorzichtig van aard. Aan de hand van een tweede tabel kan vrij 
eenvoudig worden vastgesteld wat nu de feitelijke hoogte is van de bijdrage die 
betaald dient te worden. 

In een 	wordt zeer beknopt aangegeven wat het doel is van de heffin- 
gen. 

De regeling is niet gepubliceerd in een staatsmedium. De kenbaarheid is daar-
mee niet als hoog te kwalificeren. 
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De uitvoering van de regeling, het feitelijk heffen van de bedragen, lijkt vooral 
te steunen op administratieve werkzaamheden. Het aantal belanghebbenden bij 
de regeling is (ongetwijfeld) groot. Hoewel dit een belasting betekent voor de 
administratieve en personeelscapaciteit, lijkt de regeling uitvoerbaar. Dit aspect 
wordt niet toegelicht 

De rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van de regeling zijn afhankelijk van de 
wijze waarop bedrijven ingedeeld kunnen worden. De `hardheid' van de inde-
lingsnormen is een vraagstuk opzich. De regeling zelf is zeer objectief en objec-
tiverend. De schema's laten geen ruimte voor afwijkingen. 
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3.15 Nadere regeling toezicht effectenverkeer 
Vastgesteld door: de stichting toezicht effectenverkeer (geen nader orgaan ver-
meld) 
Grondslag: o.a. art. 2, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17 enz. Besluit toezicht effec-
tenverkeer 1995 
Datum inwerkingtreding: 7 januari 1999 
Inhoud: 47 artikelen in 10 paragrafen 
Vindplaats: staatscourant 1999, nr. 12 

0. Typering regeling en Reikwijdte 

De nadere regeling van de STE is te typeren als technisch en organisatorisch. De 
regeling treft nadere voorschriften voor de indeling van de prospectus, het mi-
nimaal eigen vermogen en het minimum vereiste toetsingsvermogen. De vereis-
ten die gesteld worden aan de prospectus en aan de vermogens zijn technisch en 
feitelijk van aard. Aangenomen kan worden dat binnen het vakgebied van het 
effectenverkeer de vereisten aanvaarbaar gevonden worden. Daarmee worden in 
de nadere regeling geen zwaarwegende beleidskeuzes vastgelegd. De regeling 
treedt niet buiten de grenzen van de wettelijke grondslag. De verschillende wet-
telijke grondslagen zijn ten aanzien van de onderwerpen die in die wettelijke 
grondslagen genoemd worden ruim geformuleerd. Ten aanzien van bijvoorbeeld 
de samenstelling of de hoogte van het eigen vermogen mag de STE ongeclau-
suleerd regels stellen op grond van artikel 12 Besluit toezicht effectenverkeer 
1995. 

Formele kwaliteit 

1. Lay-out 

Ia. Opschrift en Aanhef 
Het opschrift van de regeling, Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999,' 
is duidelijk aan de bovenzijde van de regeling gesteld. Het opschrift is beknopt 
en in begrijpelijk Nederlands opgesteld. Het opschrift van de regeling sluit mate-
rieel rechtstreeks aan bij de terminologie van de hogere regeling waarop de 
STE-regeling berust. De STE-regeling vermeldt in het opschrift dat de regeling 
ziet op toezicht op het effectenverkeer. De aanduiding `nadere' regeling is ge-
past, gezien de mime materie die in de regeling aan de orde gesteld wordt op 
grond van een ruim aantal bevoegdheidsgrondslagen. De aanhef van de regeling 
is in twee onderdelen opgedeeld, waarbij twee maal dezelfde reeks van grond-
slagen opgesomd wordt. Deze dubbele opsomming zou achterwege kunnen 
worden gelaten. Voor het overige is de aanhef materieel kemachtig en vermeldt 
dat `gelet op' door de stichting is besloten. Het precieze bestuursorgaan is niet 



aangegeven. Daarmee is niet geheel voldaan aan de tninimale vereisten die aan 
een aanhef gesteld mogen worden. 

lb. Indeling 
De feitelijke indeling van de regeling voldoet aan aanwijzing 94. De regeling 
omvat een opschrift, een aanhef, een lichaam en slotbepalingen. De regeling is 
op den niveau ingedeeld in paragrafen. Deze indelingstitel is toegestaan. (zie 
aanwijzing 97). De paragraafindeling is helder herkenbaar boven de artikelen 
geplaatst. De paragraafaanduidingen zijn voorzien van een opschrift. De para-
grafen kennen een beknopt hoofdopschrift, waarin verwezen wordt naar het arti-
kel uit het besluit toezicht effectenverkeer op grond waarvan de betreffende pa-
ragraaf een inhoud heeft verlcregen. Deze directe en `bloksgewijze' verwijzingen 
naar de hogere grondslagen bevorderen de toegankelijkheid en doorzichtigheid. 
Op dit eerste opschtift volgt in een aantal paragrafen een tweede bijschrift. In 
deze opschriften wordt de strekking van de paragraaf in een zinsconstructie uit-
geschreven, inclusief een volledige grondslagvermelding. Hoewel ook deze op-
schriften duidelijk te herkennen zijn en de toegankelijkheid niet hinderen, is de 
toepassing van een dubbelopschrift niet geheel conform aanwijzing 98. De para-
grafen zijn in Arabische cijfers genummerd (aanwijzing 97), evenals de artike-
len uit de regeling. De artikelen zelf zijn herkenbaar ingedeeld. De artikelleden 
zijn met Arabische cijfers aangegeven. Opsommingen worden conform aanwij-
zing 100 uitgevoerd in letters en beginnend op een nieuwe regel. De regeling 
kent drie slotartikelen. De slotbepalingen behandelen achtereenvolgens over-
gangsbepalingen, de intrekking van een vorige nadere regeling en een citeertitel. 
Dit is conform aanwijzing 96. De regeling bevat bijlagen en een toelichting. 

2. Begrijpelijkheid 
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2a. Algemene terminologische en stificriteria 
De taalstijl van de regeling is in het algemeen opgesteld in begrijpelijk Neder-
lands. Enkele algemeen gehanteerde begrippen vereisen enige kennis van het 
effectenverkeer. Bijvoorbeeld begrippen als emissie, toetsingsvermogen, niet-
geconsolideerde basis. Deze regeling is dan ook bedoeld voor een doelgroep die 
werkzaam is binnen de effectenhandel. Het is aannemelijk dat bij deze doel-
groep de algemeen toegepaste begrippen bekend zijn. De woordkeuze en de 
taalstijl zijn overwegend beknopt van aard. De gebiedende wijs is consistent 
toegepast. Enkele zinsconstructies zijn relatief lang en in een enkel geval wordt 
een lange zinsconstructie gevolgd door een opsomming. 

2b. Begrippen 
Paragraaf 1, artikel 1 van de regeling bevat 10 hoofdbegrippen die gedefinieerd 
worden. De begrippen zijn opgesomd met letters. De toegankelijkheid wordt 
enigszins gehinderd door het feit dat een definitie van een begrip uitgewerkt 
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wordt door het definioren van een ander begrip. Bijvoorbeeld. [h] effectendien-
sten: ... [8.] het verrichten van vermogensbeheer. Vermogensbeheer is: ..... 

3. Doorzichtigheid 

3a. Verwijzingen 
De gebruikte verwijzingen zijn veelal begrips- of inteme verwijzingen. Hier-
naast wordt consistent verwezen naar de verschillende wettelijke grondslagen. 
De verwijzingen zijn in het algemeen goed te doorgronden. Een enkele exteme 
verwijzing is minder eenvoudig doorzichtelijk te stellen. Bijvoorbeeld: als de 
effecteninstelling een of meer van de volgende effectendiensten verricht: - de 
effectendienst bedoeld in artikel 1, onder h, sub 1, indien de effecteninstelling 
deze dienst overeenkomstig artikel 13 of 14 van de wet verricht.. . ten aanzien 
van deze bepaling zou feitelijk teruggegrepen moeten worden naar de wet (wet 
toezicht effectenverkeer). 

31'. Toelichting (bijlagen) 
De bijlage bij de regeling is als zeer uitvoerig te kwalificeren. Bijlage den somt 
op wat voor welk type ondememing onder eigen vermogen en toetsvermogen 
begrepen kan worden. Bijlage twee besteedt ruimschoots aandacht aan de het 
risicovermogen van de instellingen. Daarbij wordt ander meer gebruik gemaakt 
van tabellen en wiskundige rekenformules. De bijlagen zijn technisch van aard 
en voor `buitenstaanders' niet eenvoudig te doorgronden. De doelgroep zou, 
naar aangenomen mag worden, de inhoud van de bijlagen beter moeten kunnen 
doorzien. De toelichting is pragmatisch van aard. 

3c. Kenbaarheid 
De regeling is gepubliceerd in de staatscourant. Hiermee is de algemene ken-
baarheid groot. 

Materiele kwaliteit 

4. Effectiviteit en efficiency 

Uitvoerbaarheid/handhaafbaarheid 
De uitvoering en uitvoerbaarheid van de regeling is in handen van de doelgroep. 
De regeling zelf stelt overwegend nadere regels. Dit neemt niet weg dat de 
Stichting toezicht effectenverkeer een toezichtsrol vervult. In die hoedanigheid 
zijn in eerste aanleg vooral administratieve en kenniscapaciteiten noodzakelijk. 
Belanghebbenden dienen aan de STE te rapporteren over de stand van het ver-
mogen. Deze rapportage geschiedt door rniddel van staten en balansen. Ter be-
oordeling van deze documenten zal de STE voldoende gespecificeerde kennis-
capaciteit dienen te bezitten. Hiemaast bestaan andere rapportage en meldings- 



plichten. De mate waarin de doelgroep werking kan geven aan de nadere rege-
ling is van een aantal factoren afhankelijk. De minimale samenstelling en inde-
ling van de prospectus is een feitelijk gegeven. De samenstelling van de pros-
pectus zal personeels en kenniscapaciteit vergen, maar lijkt uitvoerbaar. De ver-
eisten die gesteld worden lijken niet overdadig of onnodig. De vermogensver-
eisten zijn van een geheel andere aard. Of deze norm haalbaar is behoeft een fi-
nanciele analyse en een overzicht van de invloed op het veld. Hieromtrent zijn 
geen harde uitspraken te formuleren. De structurering van de effecteninstellin-
gen is een organisatorische aangelegenheid. Verandering van de organisatie of 
organisatorische processen kent aanslagen op verschillende capaciteiten, maar is 
uitvoerbaar. De toelichting biedt uitleg over de streklcing van de vereisten, maar 
gaat niet specifiek in op eventuele problemen bij het uitvoeren van de verschil-
lende vereisten. 

5. Rechtsbeginselen 
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Rechtszekerheid en Rechtsgelijkheid 
De regeling bevat objectieve en geobjectiveerde vereisten en uitgangspunten. Er 
is bijvoorbeeld concreet aangegeven welke gegevens ten minste in de prospectus 
worden opgenomen. Binnen de regeling is de gebiedende wijs goed aangehou-
den. De rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zijn gediend met het `harde' karak-
ter van de regeling. Er zijn geen rechtsbeschermingsbepalingen opgenomen. De-
ze bepalingen zijn in de onderzochte regeling niet noodzalcelijk. In de regeling is 
aangegeven dat een voorgaande regeling wordt ingetrokken. In de regeling is 
verder een bepaling gewijd aan overgangsrecht. 
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