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2. Bedrijfsvoering van het Rijk

2.1 Organisatie en personeel

Het belangrijkste nieuws van 2010 op het gebied van 
organisatie is het kabinetsplan om te komen tot een 
compacte rijksdienst. Een deel van de projecten uit dit plan 
haakt aan bij ontwikkelingen die al langer lopen en waarin 
in 2010 nieuwe stappen zijn gezet, zoals de vorming van 
shared service organisaties. 

Daarnaast vindt u hier onderwerpen waarvan de rapportages 
voortvloeien uit wettelijke verplichtingen of toezeggingen 
aan de Tweede Kamer. Dit betreft de adviescolleges van de 
rijksoverheid, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen 
(zbo’s), de behandeling van burgerbrieven en de externe 
inhuur van het Rijk. 

Veel informatie over personele zaken treft u dit jaar nog aan 
in het Sociaal Jaarverslag. Deze gegevens worden vanaf de 
rapportage over 2011 in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering 
opgenomen. 

Herindeling departementen en compacte 
rijksdienst
Voor de organisatie en bedrijfsvoering van het Rijk was 2010 
een belangrijk jaar. Het aantreden van een nieuw kabinet 
leidde tot een herindeling van de departementen en 
plannen voor een compacte rijksdienst. 

Herindeling departementen
Het aantreden van het kabinet-Rutte-Verhagen betekende 
een nieuwe stap in de organisatieontwikkeling van de 
rijksdienst. Voor het eerst in de geschiedenis werd tijdens de 
formatie van een kabinet besloten het aantal ministers en 
ministeries terug te brengen. Door een herverdeling van 
departementale onderdelen en een samenvoeging van 
ministeries zijn de eerdere dertien ministeries omgevormd 
in elf. 

Bij de departementale herindeling waren elf ministeries 
betrokken: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM), Verkeer en Waterstaat (VenW), 
Economische Zaken (EZ), Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV), Volkgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), 
Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK), Buitenlandse Zaken (BZ), Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) en Justitie. 

Voor VWS geldt dat het programmaministerschap voor 
jeugd en gezin is beëindigd. Ook het andere programma-
ministerschap, voor wonen, wijken en integratie, werd niet 
gecontinueerd.

De volgende nieuwe of vernieuwde ministeries kwamen tot 
stand: 
•	 Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELenI). Dit 

ministerie behartigt nu delen van taken die voorheen 
waren ondergebracht bij de ministeries van EZ en LNV; 

•	 Infrastructuur en Milieu (IenM). Dit ministerie behartigt 
nu tevens delen van taken die voorheen waren onder-
gebracht bij de ministeries van VenW en bij onderdelen 
van VROM;

•	 Veiligheid en Justitie (VenJ). Dit ministerie behartigt nu 
tevens taken op het terrein van veiligheid die voorheen 
waren ondergebracht bij BZK; 

•	 BZK. Dit ministerie behartigt nu tevens taken op de 
terreinen van migratiebeleid, wonen, wijken en integratie. 
Deze waren voorheen ondergebracht bij Justitie en 
VROM. De taken op het terrein van veiligheid zijn 
overgegaan naar VenJ.

Ook bij andere ministeries zijn taken verschoven. Zo ging de 
verantwoordelijkheid voor de regiegroep regeldruk over van 
Financiën naar ELenI en die voor de kinderopvang van OCW 
naar SZW. De taken op het terrein van energie gingen van 
VROM naar ELenI. Verder werd TNO overgeplaatst van OCW 
naar ELenI. 

Naar analogie van de rijksbegrotingvoorschriften over 2010 
wordt in deze Jaarrapportage Bedrijfsvoering grotendeels de 
oude indeling van de departementen aangehouden, behalve 
in passages die expliciet gaan over een nieuw ministerie. 

Compacte rijksdienst
Het regeerakkoord bevat ook het voornemen om ingrijpende 
maatregelen te treffen om de overheidsfinanciën op orde te 
brengen. De rijksdienst levert daaraan een bijdrage van 1,52 
miljard euro in 2015. Dit bedrag is over de ministeries 
verdeeld. De maatregelen op het terrein van de bedrijfsvoe-
ring zijn beschreven in het uitvoeringsprogramma 
Compacte Rijksdienst. Dit programma bouwt voort op het 
programma Vernieuwing Rijksdienst en maakt tevens 
gebruik van de besparingsvarianten uit het heroverwegings-
rapport ‘Van schaven naar sturen’ van april 2010.

http://www.sociaaljaarverslagrijk.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beleidsonderzoeken/brede-heroverwegingen/bedrijfsvoering
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Het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst bevat 
maatregelen op drie terreinen: 

•	 verdere opbouw van een rijksbrede infrastructuur voor de 
ondersteunende bedrijfsvoering;

•	 concentratie van de ondersteunende bedrijfsvoering bij 
de kerndepartementen;

•	 ontdubbeling van uitvoerings- en toezichtsorganisaties.

Verdere opbouw van een rijksbrede infrastructuur voor de onder
steunende bedrijfsvoering
Er komt een rijksbrede infrastructuur voor de ondersteu-
nende bedrijfsvoering. Bij de inrichting van de voorzieningen 
wordt rekening gehouden met de overeenkomsten en 
verschillen in behoeften tussen de beleidskernen en de 
uitvoerende organisaties. Op dit terrein worden de volgende 
projecten uitgevoerd:

Project 1: Eén (administratieve) werkgever Rijk
Project 2: Bundeling van dienstverlening personeel en 

organisatie in shared services
Project 3: Concentratie van rijkskantorenlocaties (huisves-

ting en facilitaire dienstverlening)
Project 4: ICT-infrastructuur
Project 5: Vermindering van rijksinkooppunten en 

bundeling van de vraag

Om maximale efficiencywinst te bereiken zal de gehele 
rijksdienst hiervan gebruik moeten maken. Gezien het 
specifieke karakter van de krijgsmachtonderdelen zal per 
business case worden bezien of deelname van Defensie 
meerwaarde oplevert. Ook de aparte arbeidsvoorwaarden-
sector van Defensie speelt hierbij een rol. Dit laatste geldt 
ook voor politie, rechterlijke macht en openbaar ministerie.

Concentratie van de ondersteunende bedrijfsvoering bij de 
kerndepartementen
Daarnaast wordt verder gewerkt aan de concentratie van de 
ondersteunende bedrijfsvoering voor de Haagse kernen van 
de ministeries. Op dit terrein worden de volgende projecten 
uitgevoerd:

Project 6: Eén facilitair dienstverlener Haagse kantoren, 
inclusief gebouwgebonden beveiliging

Project 7: Eén ICT-aanbieder beleidskernen en nauw-
verbonden uitvoeringsorganisaties

Project 8: Inrichting van Haagse inkoopfunctie
Project 9: Eén verlener van ondersteunende diensten voor 

de internationale functie van het Rijk

Conform het regeerakkoord zullen alle ministeries hieraan 
deelnemen. Uitzondering is het kerndepartement van 
Defensie, vanwege de verticale integratie met de 
krijgsmachtonderdelen.  

Ontdubbeling van uitvoerings en toezichtsorganisaties
Bovendien worden dubbelingen bij uitvoering- en toezicht-
organisaties weggenomen. Dit is mogelijk door vergaande 
samenwerking in clusters van organisaties met vergelijkbare 
processen of doelgroepen. Uiteraard dient de continuïteit 
van het primaire proces gewaarborgd te blijven. Dit leidt tot 
kostenreductie en een meer integrale dienst verlening. Op 
dit terrein worden de volgende verkenningen uitgevoerd:

Project 10: Clustering van uitvoering van incasso’s 
Project 11: Clustering van backoffices van subsidieverleners
Project 12: Clustering van inkomensondersteuning aan burgers 

door uitvoeringsorganisaties als UWV, SVB en DUO
Project 13: Clustering van vastgoeddiensten
Project 14: Clustering van rijksinspecties die toezicht houden 

op de fysieke veiligheid van bedrijven
Project 15: Clustering van toezichthouders op de niet-financiële 

markten

Ten slotte wordt in project 16 nagegaan of het mogelijk is de 
beleidsuitvoering van het Rijk minder arbeidsintensief vorm 
te geven.
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Het programma Compacte Rijksdienst 

bouwt voort op de aanbevelingen van 

de werkgroep die zich in 2010 boog 

over de heroverweging van de 

bedrijfsvoering. Martin van Rijn, als 

buitenstaander voorzitter van deze 

werkgroep, geeft zijn mening over de 

slagingskansen en valkuilen van het 

programma.

Hoe past het programma Compacte 
Rijksdienst in de geschiedenis van de 
rijksdienst?
“De ontwikkeling naar een compacte 
rijksdienst is een noodzakelijke beweging 
die past in de evolutie van de rijksdienst 
die al decennia bezig is. Integratie om de 
bedrijfsvoering slimmer te organiseren, 
sluit aan bij de traditie om zaken over 
departementen heen te clusteren. Dat 
betekent dat we de rijksdienst zien als één 
concern. 
Net als in ons heroverwegingsrapport gaat 
het in Compacte Rijksdienst niet alleen 
over bedrijfsvoering, maar ook over 
toezicht en handhaving. Daarin zie je dat 

de belangen van burgers en bedrijven een 
grotere rol zijn gaan spelen. Op termijn kun 
je ook denken aan meer bundeling in 
beleid. Dat zien we bijvoorbeeld al in de 
vorming van het ministerie van ELenI. Dat 
is een eerste stap, maar naarmate je de 
rijksdienst meer als één concern gaat zien, 
komt ook verdere bundeling van beleid in 
zicht.” 

De plannen zijn dus meer dan een 
bezuiniging?
“Jazeker. De noodzaak om te bezuinigen is 
vervelend, maar biedt ook kansen als je 
meer samen doet. Op die manier maken de 
bezuinigingen het tegelijkertijd mogelijk 
om de rijksdienst beter te laten presteren. 
Het programma is geen modegril, maar 
een ontwikkeling die iedere organisatie 
doormaakt.”

Hoe schat u de slagingskansen in?
“Om te beoordelen of een programma 
geslaagd is, kun je op twee manieren 
kijken. Als je er middenin zit, lijken 
projecten lang te duren. Dan is het lastig 
om resultaat te zien. Maar als je terugkijkt, 
bijvoorbeeld naar de jaren zeventig en 
tachtig, zie je enorme wijzigingen in de 

rijksdienst. Een shared service organisatie 
voor personeelszaken, wie had dat toen 
kunnen denken? Zo zal ook van dit 
programma achteraf duidelijk zijn dat er 
enorme stappen worden gezet.” 

En wat zijn volgens u de valkuilen?
“Een goede sturing is erg belangrijk. Ons 
rapport heet niet voor niets Van schaven 
naar sturen. Je kunt de bezuinigingen per 
departement inboeken, maar dat leidt 
alleen maar tot verschraling. Als je stuurt 
op bundeling, dan krijg je kwaliteits- 
verbetering. 
Sturing is met name belangrijk voor de 
projecten waar je tussen beleid en 
uitvoering terechtkomt. Denk aan de 
bundeling van inspecties. Dat vereist 
veranderingen in de wet- en regelgeving. 
Dus moet de politiek besluiten nemen over 
de departementen heen. En er is een 
belangrijke taak voor de ambtelijke top om 
dit voor te bereiden.”

Naam: Martin van Rijn
Functie: Chief Executive Officer 
Organisatie: PGGM

“Compacte rijksdienst is geen modegril”
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Rijksbrede en departementale shared services in 
de bedrijfsvoering
Sinds enkele jaren maken de ministeries steeds meer 
gebruik van gezamenlijke dienstverleners, ondergebracht in 
shared service organisaties. Daarmee wordt verbetering van 
de efficiency én de kwaliteit beoogd. Dat laatste wordt 
bereikt door meer uniforme kwaliteit van producten en 
diensten, beter inzichtelijke kosten van de producten en 
diensten en een professionalisering van het opdrachtgever-
schap. Een ander beoogd effect is dat de organisaties die 
producten en diensten afnemen van shared services zich 
meer kunnen richten op de eigen kerntaken.

In het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst wordt 
deze rijksbrede beweging nog sterker aangezet. Elders in 
deze jaarrapportage wordt dieper ingegaan op enkele 
shared service organisaties, namelijk de FM-Holding, 
SSO-ICT en Doc-Direkt. 

Resultaten 2010 van de rijksbrede shared services in de 
bedrijfsvoering

Personele diensten
•	 Voor P-Direkt is in 2010 een Gateway review (zie pagina 20)  

gehouden. Conclusie was dat de implementatie op koers 
ligt en naar verwachting zal slagen. Aandachtspunt is nog 
de beoogde kwaliteitsverbetering over de gehele 
HRM-keten. Het betreft de werking van de HRM-keten 
rijksbreed, de doorontwikkeling van de interne beheer-
cyclus bij P-Direkt en de rol van de departementen en de 
uitvoeringsorganisaties daarbij. Naast de verbetering van 
de kwaliteit van de dienstverlening door P-Direkt 
verdienen daarbij ook de aanleverende processen (vanuit 
departementen en uitvoeringsorganisaties) de nodige 
aandacht.

•	 Vooruitlopend op project 2 van de Compacte Rijksdienst 
is begonnen aan de bundeling van acht bedrijfseenheden 
onder de Werkmaatschappij tot een shared service, 
namelijk het Expertisecentrum Organisatie en Personeel 
(EC O&P).

•	 Het ministerie van BZK heeft met succes een 
Rijksacademie voor de Bedrijfsvoering (RABV) opgezet. 
Dat gebeurde in samenwerking met onder meer de 
Rijksacademie voor Financiën en Economie en het 
Expertisecentrum Leren en Ontwikkelen (EC LO). De 
RABV, die alle kennis over leren en ontwikkelen in de 
bedrijfsvoering bundelt, maakte in september 2010 een 
vliegende start. Ruim driehonderd rijksmedewerkers 
namen al deel aan diverse activiteiten van de RABV. Ook 
zijn de eerste diploma’s inmiddels uitgereikt. 

Huisvesting
•	 In 2010 is in het kader van de departementale herindeling 

besloten dat de Rijksgebouwendienst voortaan onderdeel 
is van het ministerie van BZK.

Facilitair
•	 Besloten is om de facilitaire dienstverleners 4FM2 en 

FaSam3 per 1 januari 2011 samen onder te brengen in de 
FM-Holding. Die levert diensten als schoonmaak, catering, 
interne verhuizingen en receptie. Deze bundeling sorteert 
voor op project 6 van de Compacte Rijksdienst. Daarnaast 
zijn diverse kleinere facilitaire dienstverleners als 
bedrijfseenheid ondergebracht bij de Werkmaatschappij.

ICT
•	 De Shared Service Organisatie ICT wordt per 1 januari 2012 

overgebracht van het ministerie van IenM naar het 
ministerie van BZK. Vooruitlopend op project 7 van de 
Compacte Rijksdienst hebben beide ministeries hierover 
in 2010 een convenant gesloten.

•	 Er is besloten dat de directeur-generaal Organisatie en 
Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van BZK per  
1 januari 2011 eigenaar is van Logius. Deze organisatie 
beheert overheidsbrede ICT-oplossingen en gemeen-
schappelijke standaarden, die de communicatie tussen 
overheden, burgers en bedrijven vereenvoudigen. Deze 
constructie maakt een eenduidiger aansturing, meer 
samenhang en een breder draagvlak voor de activiteiten 
van Logius mogelijk.

Informatiehuishouding
•	 Er zijn voorbereidingen getroffen zodat Doc-Direkt per  

1 januari 2011 kon starten als archiefbewerkingsorganisatie. 
Hierin is onder meer de Centrale Archief Selectiedienst 
(CAS) opgegaan.

Departementale shared services in de bedrijfsvoering
In de afgelopen jaren hebben de departementen verschillende 
shared service organisaties opgericht. Diverse grote uitvoerings - 
organisaties, die verspreid over Nederland zijn gehuisvest, 
beschikken zelf al over shared service organisaties. Diverse 
projecten uit het programma Compacte Rijksdienst hebben 
tot doel een verbinding te leggen tussen de dienstverlening 
van deze shared service organisaties en zo tot een landelijke 
dekking voor ondersteunende diensten te komen. Dit 
gebeurt op het terrein van personele diensten, facilitair, 
inkoop en ICT.

2 In 2010 de facilitaire dienstverlener voor de ministeries van BZK en 
Justitie.

3 In 2010 de facilitaire dienstverlener voor de ministeries van VenW, 
VROM, BZ en SZW.

http://www.p-direkt.nl/
http://www.de-werkmaatschappij.nl
http://www.sociaaljaarverslagrijk.nl/
http://www.de-werkmaatschappij.nl
http://www.logius.nl
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Fte’s 
De personele bezetting bij het Rijk (de Hoge colleges van 
Staat en de ministeries, exclusief Defensie en zbo’s) bedroeg 
eind 2010 ruim 114.000 fte. Daarbij zijn de dienstverbanden 
van 122.600 werknemers omgerekend naar volledige 
functies van gemiddeld 36 uur per week. 

De man-vrouw verhouding bedraagt 61 procent-39 procent 
(in aantal werknemers: 57 procent-43 procent). De werk-
nemers bij de rijksoverheid zijn voornamelijk (78 procent) 
werkzaam in de grote uitvoeringsorganisaties, zoals de 
Dienst Justitiële Inrichtingen, Kinderbescherming, 
Immigratie- en Naturalisatiedienst, Belastingdienst en 
Rijkswaterstaat. Meer informatie hierover staat in het 
Sociaal Jaarverslag en de rapportage Vernieuwing Rijksdienst. 
In de rapportage Vernieuwing Rijksdienst wordt net als 
voorgaande jaren ook gerapporteerd over de personele 
bezetting bij zbo’s, hierdoor wijken de opgenomen cijfers in 
beide rapportages van elkaar af. Het Sociaal Jaarverslag Rijk 
en de rapportage Vernieuwing Rijksdienst worden vanaf 
volgend jaar geïntegreerd in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering.  

Sector Rijk in fte, eind 2010
Aantal Percentage

AZ 397 0,3%

BZ 2.838 2,5%

BZK 4.418 3,9%

EZ 3.705 3,2%

Financiën 31.634 27,7%

Justitie 37.166 32,5%

LNV 6.569 5,7%

OCW 4.014 3,5%

SZW 2.397 2,1%

VenW 12.112 10,6%

VROM 3.253 2,8%

VWS 4.211 3,7%

HCvS 1.615 1,4%

Totaal 114.329 100,0%

bron: salarisadministraties

Externe inhuur 
In deze Jaarrapportage Bedrijfsvoering vindt u de uitgaven 
voor externe inhuur in 2010. Ook worden nieuwe ontwik-
kelingen uit 2010 toegelicht, namelijk de verlaging van de 
uitgavennorm, de invoering van het maximumuurtarief 
voor inhuur buiten mantelcontracten en de vorming van 
rijksbrede pools om externe inhuur voor ICT te beperken.

Uitgaven externe inhuur
In de departementale jaarverslagen over 2010 wordt 
gerapporteerd over de uitgaven voor externe inhuur. Een 
totaaloverzicht daarvan is opgenomen in bijlage 2. In 
onderstaande tabel worden de uitgaven voor externe inhuur 
gepresenteerd in vier categorieën.

Uitgaven externe inhuur 2010 per categorie
euro's x 1.000 aandeel in %

Beleidsgevoelig 116.019 11,3

Beleidsondersteuning 220.653 21,5

Uitvoering  (uitzendkrachten) 668.048 65

Vernieuwing Rijksdienst 22.760 2,2

Totale uitgaven 1.027.480 100

De totale uitgaven voor externe inhuur over 2010 bedroegen 
1.027 miljoen euro. Ten opzichte van 2009 (1.284 miljoen euro) 
betekent dit een daling met circa 257 miljoen euro. Deze daling 
is met name veroorzaakt doordat de ministeries van Defensie, 
Financiën, Justitie en VenW minder externen inhuurden. 

In 2010 was de uitgavennorm voor externe inhuur gesteld 
op maximaal 13 procent van de totale personele uitgaven. 
Zoals blijkt uit het uitgavenoverzicht in bijlage 2 kwamen 
alleen de ministeries van EZ, VROM en VWS in 2010 boven 
de norm. Deze ministeries hebben de overschrijding 
toegelicht in hun jaarverslagen. 

Verlaging uitgavennorm
Tijdens het Verantwoordingsdebat op 20 mei 2010 is de 
motie-Roemer aangenomen. Die verzoekt het kabinet om 
de ministeries een afdwingbare norm op te leggen van 10 
procent voor de inhuur van externen. Het kabinet heeft 
deze wens van de Kamer gerespecteerd en vanaf 2011 de 
norm gesteld op 10 procent van het totaal van de personele 
uitgaven. Op deze norm is het principe ‘pas toe of leg uit’ 
van toepassing. Ministeries moeten, indien echt noodzake-
lijk, een beroep kunnen doen op externe inhuur, ook als dat 
leidt tot overschrijding van de norm. Zij moeten dit achteraf 
wel uitleggen in hun jaarverslag.

Ten behoeve van de begrotingsbehandelingen 2011 in het 
najaar hebben verschillende ministers aan de Tweede Kamer 
aangegeven wat de gevolgen zijn van verlaging van de norm 
voor de taakuitoefening en de dienstverlening aan de burger:
•	 De ministers van VWS, OCW, ELenI en BZK meldden dat de 

uitgavennorm van 10 procent in 2011 (op onderdelen) niet 
kan worden gerealiseerd zonder ernstige consequenties 
voor de taakuitoefening. Dit betreft voornamelijk de 
taakuitoefening van de zogeheten baten-lastendiensten; 

•	 De minister van IenM gaf aan dat het beeld onzeker is, 
door de samenvoeging van de voormalige ministeries van 
VenW en VROM;

•	 De ministers van VenJ, Defensie en SZW verwachtten (met 
enig voorbehoud) dat in 2011 aan de norm kan worden 
voldaan. 

Maximumuurtarief voor inhuur buiten mantelcontracten
In 2010 is een maximumuurtarief vastgesteld voor externe 
inhuur buiten de zogeheten mantelcontracten. Het tarief, 
dat is ingevoerd per 1 januari 2011, bedraagt 225 euro per uur 
exclusief btw. 

http://www.sociaaljaarverslagrijk.nl/
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Met dit maximumtarief krijgen extern ingehuurde krachten 
naar verhouding geen hoger inkomen dan de maximum 
bruto beloning voor leden van de zogeheten topmanage-
mentgroep (TMG). De beloning van de TMG is opgenomen 
in het wetsvoorstel voor de Wet normering uit publieke 
middelen bekostigde bezoldiging topfunctionarissen (WNT). 

Als inhuur tegen een hoger tarief toch noodzakelijk is, 
wordt de motivering hiervoor in het inkoopdossier 
vastgelegd. In de departementale jaarverslagen over 2011 
zullen de ministeries rapporteren hoe vaak en waarom het 
maximumtarief is overschreden. In de Jaarrapportage 
Bedrijfsvoering zal vanaf komend jaar het totale overzicht 
worden opgenomen.

Externe inhuur ICT 
In 2010 is een begin gemaakt met het beperken van de 
externe inhuur van ICT, zoals ICT-projectleiders en ICT-
interim-managers. Het is onderdeel van de crisismaat-
regelen waartoe het kabinet in 2009 heeft besloten in het 
kader van de ombuigingstaakstelling. Beperking van deze 
inhuur kan een structurele besparing van 10 miljoen euro 
opleveren en draagt bij aan een betere balans tussen vast en 
flexibel personeel. 

In 2010 is gestart met een pilot van zeventig tijdelijke fte’s. 
Hiervan worden veertig fte’s ingezet voor een nieuwe 
rijksbrede pool van ICT-projectleiders en -managers en 
dertig fte’s voor een uitbreiding van de bestaande inter-
departementale pools voor deze terreinen.

Adviescolleges
Er zijn verschillende soorten adviescolleges en advies-
commissies die de rijksoverheid adviseren: 
•	 onafhankelijke externe advisering over te vormen beleid 

en wetgeving; 
•	 onafhankelijke externe advisering over de uitvoering van 

beleid of (voorgenomen) beschikkingen; 
•	 ambtelijke adviescommissies over beleid of wetgeving 

– deze bestaan voor meer dan 50 procent uit ambtenaren.

Voor het eerste type is de Kaderwet adviescolleges van 
toepassing. Deze adviescolleges zijn permanent (met een 
strategisch of technisch-specialistisch karakter), tijdelijk of 
eenmalig. De minister van BZK informeert de Tweede Kamer 
jaarlijks over het aantal ingestelde eenmalige en tijdelijke 
Kaderwet adviescolleges. 

Resultaten 2010
In 2010 waren de volgende eenmalige en tijdelijke Kaderwet 
adviescolleges actief:

Adviescollege Ministerie 

Staatscommissie Grondwet BZK

Adviescollege toetsing administratieve lasten Financiën

Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO) OCW

Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid DEGAS 
(Dutch Expert Group on Aviation Safety) VenW

Een uitgebreid overzicht van de eenmalige en tijdelijke 
Kaderwet adviescolleges staat in bijlage 3. Het overzicht van 
permanente Kaderwet adviescommissies staat in bijlage 4.
 
Kaderwet zbo 
Op 1 februari 2007 is de Kaderwet zelfstandige bestuurs-
organen in werking getreden. Deze wet heeft de volgende 
doelstellingen:
•	 ordening aanbrengen in de uiteenlopende 

organisatieregelingen;
•	 de ministeriële verantwoordelijkheid duidelijk regelen;
•	 helderheid scheppen over de financiële controle.

Vervolgens zijn de bestaande zelfstandige bestuursorganen 
(zbo’s) in kaart gebracht. Voor ieder zbo is aangegeven of de 
betreffende regelgeving aan de Kaderwet wordt aangepast. 
Voor sommige zbo’s is besloten de regelgeving niet aan te 
passen omdat hun taken eindig zijn. Voor andere zbo’s 
wordt de regelgeving later aangepast omdat hun taken 
worden heroverwogen. 

Resultaten 2010
De stand van zaken per 31 december 2010, afgezet tegen de 
voornemens van 1 januari 2008, staat in de tabel in bijlage 5. 

Burgerbrieven
Elk (schriftelijk) stuk dat een overheidsinstantie van een 
burger ontvangt, wordt een burgerbrief genoemd. Het gaat 
behalve om brieven dus ook om faxen, telefoontjes en 
e-mails. Het Rijk vindt het belangrijk dat deze burgerbrieven 
tijdig en goed worden afgehandeld. Dat wil zeggen dat de 
burger binnen de gestelde termijn een volledig, begrijpelijk 
en juist antwoord krijgt. De afzonderlijke ministeries zijn 
hiervoor verantwoordelijk en rapporteren hierover jaarlijks 
tegelijk met hun jaarverslag aan de Tweede Kamer. 

Resultaten 2010
Alle ministeries gaan in hun rapportages in op de vraag of de 
burgerbrieven in 2010 tijdig zijn afgehandeld. Op basis hiervan 
is duidelijk dat de ministeries nadrukkelijk werk maken van 
een tijdige behandeling, los van de vorm van de burgerbrieven. 
Daarnaast besteden ministeries steeds nadrukkelijker aandacht 
aan de kwaliteit van de beantwoording van de burgerbrief.

http://www.zboregister.nl
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Bijlage 2  Externe inhuur

Uitgaven externe inhuur in 2010 (in € x 1.000)
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1. Interim- 
manage-
ment

 169  4.205  214  647  1.214  769  1.217  2.260 3.187  57  1.431  2.107  2.361  20.120 2,0%

2. Organisatie- 
en 
formatie-
advies

 4  1.087  57  5.691  165  612  16.229  2.662 791  161  2.028  2.330  1.126  32.938 3,2%

3. Beleids-
advies

 1.341  687  837  4.081  671-  2.688  4.109 1.463  864  9.394  17.994  4.765  47.552 4,6%

4. Communi-
catie-
advisering

 664  799  128  280  634  468  1.216  727  479  760  716  2.869  5.669  15.409 1,5%

Beleidsgevoe
lig som 1 t/m 4

 837  7.432  1.086  7.455  6.094  1.178  21.350  9.758 5.920  1.842  13.569  25.300  13.921 116.019 11,3%

5. Juridisch 
advies

 65  2.781  462  606  577  2.953  3.725  1.258  380  551  964  2.381  2.616  19.319 1,9%

6. Advisering 
opdracht-
gevers 
automatise-
ring

 9.816  579  678  11.646  3.159  68.386  7.888  1.437  2.129  13.660  17.250  10.967  147.619 14,4%

7. Accountancy, 
financiën en 
administra-
tieve 
organisatie

 181  4.658  912  6.750  4.027  12.311  3.026  7.459  838  1.196  3.614  6.925  1.818  53.715 5,2%

(Beleids)
onder
steunend som 
5 t/m 7

 246  17.255  1.953  8.034  16.250  18.423  75.137  16.605  2.655  3.876  18.238  26.556  15.401  220.653 21,5%

8. Uitzend-
krachten

 1.329  50.435  6.883 160.309  67.133  99.507  73.271  39.877  30.115  5.494  27.116  71.821  34.784 668.048 65,0%

Ondersteuning 
bedrijfs voering

 1.329  50.435  6.883 160.309  67.133  99.507  73.271  39.877  30.115  5.494  27.116  71.821  34.784 668.048 65,0%

Subtotaal  75.122 

BZK Projecten 
VRD

 22.760  22.760 2,2%

Totale 
uitgaven 2010

 2.412  97.882  9.922 175.798  89.477 119.108 169.758  66.240  38.690  11.212  58.923 123.677  64.106 1.027.480 100,0%

% van totale 
personele 
uitgaven

8,3 11,41) 4,2 4,9 24 6,2 8,4 12,7 10,9 6,1 18,6 12,4 17,4

Totale 
uitgaven 2009

 2.662  92.764  12.072 229.351  87.354 194.533 293.852  58.127  28.342  13.081  64.019 152.590  55.141 1.283.888 

Verschil  250  5.118  2.150  53.553  2.123  75.425 124.094  8.113  10.348  1.869  5.096  28.913  8.965 256.408

1) BZK: exclusief Projecten VRD

Bron: Bijlagen bij de Jaarverslagen 2010
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Bijlage 3  Tijdelijke en eenmalige Kaderwet adviescolleges

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie Naam commissie Inst. artikel Inst. datum Exp. datum Bekendmaking

BZK Staatscommissie Grondwet 6 03-07-2009 15-11-2010 (*) Besluit van 3 juli 2009,  
nr. 09.001852, houdende 
instelling van een staats-
commissie voor de herziening 
van de Grondwet (Instellings-
besluit staatscommissie 
Grondwet)

Financiën Adviescollege toetsing 
administratieve lasten

5 30-03-2000 01-06-2011 Staatsblad 2000, nr. 162

OCW Evaluatie commissie 
Passend Onderwijs (ECPO)

5 24-09-2008 01-01-2012 PO/B&S/33051

V&W Adviescollege burgerlucht-
vaart-veiligheid DEGAS 
(Dutch Expert Group on 
Aviation Safety)

5 01-11-2007 01-11-2011 Koninklijk Besluit van  
17 januari 2008,  
Staatsblad 2008-36
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Toelichting op de tabellen:
•	 Aantal leden is inclusief voorzitter
•	 Type adviescollege: Strategisch / technisch specialistisch 
•	 Percentages zijn afgerond op hele getallen

Ministerie van Algemene Zaken
Geen Kaderwet adviescolleges ingesteld.

Ministerie van Defensie
Geen Kaderwet adviescolleges ingesteld.

Bijlage 4  Permanente Kaderwet adviescolleges

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Naam
Type  
advies college

Inst.  
Artikel

Inst.  
Datum

Exp.  
Datum

Aantal  
leden

%  
vrouw

%  
allochtoon

Geslacht 
voorzitter

Etniciteit 
voorzitter

Raad voor het openbaar bestuur Strategisch 4 19-02-1996 n.v.t. 9 55% 11% M autochtoon

Kiesraad Technisch-
specialistisch

4 1917 n.v.t. 7 43% 0% M autochtoon

Raad voor de  
financiële verhoudingen

Technisch-
specialistisch

4 18-06-1996 n.v.t. 7 56% 0% M autochtoon

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Naam
Type  
advies college

Inst. 
Artikel

Inst. 
Datum

Exp. 
Datum

Aantal 
leden

% 
vrouw

% 
allochtoon

Geslacht 
voorzitter

Etniciteit 
voorzitter

Adviesraad Internationale 
vraagstukken

Strategisch 4 18-03-1998 n.v.t. 11 46% 18% M autochtoon

Staats commissie voor het 
internationaal privaatrecht

Technisch-
specialistisch

4 14-02-1998 n.v.t. 16 25% 6 % M autochtoon

Commissie van advies inzake 
volken rechtelijke vraagstukken

Technisch-
specialistisch

4 01-01-1998 n.v.t. 12 17% 8% M autochtoon

Ministerie van Economische Zaken/ Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Naam
Type  
advies college

Inst. 
Artikel

Inst. 
Datum

Exp. 
Datum

Aantal 
leden

% 
vrouw

% 
allochtoon

Geslacht 
voorzitter

Etniciteit 
voorzitter

Algemene Energieraad Strategisch 4 01-01-1997 -- 7 43% 0% V autochtoon

Raad van deskundigen voor de 
nationale meet standaarden

Technisch-
specialistisch

4 24-12-1997 -- 6 17% 0% V autochtoon

Raad voor het Landelijk Gebied Strategisch 4 01-01-1997 n.v.t. 10 50% n.b. M n.b.

Commissie Bedreigde uitheemse 
dier- en plantensoorten

Technisch-
Specialistisch

4 11-09-1997 n.v.t. 7 30 % n.b. M n.b.
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Ministerie van Financiën
Geen vaste Kaderwet adviescolleges ingesteld.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Zie onder Ministerie van Economische Zaken/ Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Geen Kaderwet adviescolleges ingesteld.

Ministerie van Justitie/ Veiligheid en Justitie

Naam
Type  
advies college

Inst. 
Artikel

Inst. 
Datum

Exp.  
Datum

Aantal 
leden

% 
vrouw

% 
allochtoon

Geslacht 
voorzitter

Etniciteit 
voorzitter

Advies commissie voor 
Vreemdelingenzaken

Technisch-
specialistisch

4 01-04-2001 n.v.t. 10 50% 20% V autochtoon

College bescherming persoons-
gegevens

Technisch-
specialistisch

4 01-09-2001 n.v.t. 3 67% 0% M autochtoon

Commissie Vennootschapsrecht 4 01-01-1997 n.v.t. 8 0% 0% M autochtoon

Commissie Auteursrecht Technisch-
specialistisch

4 26-07-2006 n.v.t 8 13% 0% M autochtoon

Advies commissie voor burgerlijk 
procesrecht

Technisch-
specialistisch

4 01-01-1997 n.v.t. 10 50% 0% V autochtoon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Naam
Type  
advies college

Inst. 
Artikel

Inst. 
Datum

Exp.  
Datum

Aantal 
leden

% 
vrouw

% 
allochtoon

Geslacht 
voorzitter

Etniciteit 
voorzitter

Adviesraad voor het Weten-
schaps- en Technologiebeleid 

Strategisch 4 31-01-1997 nvt 11 27% 27% M  

Onderwijsraad Strategisch 4 01-01-1997 nvt 12 38% 8% M autochtoon

Raad voor Cultuur Strategisch 4 22-11-1995 nvt 9 44% 11% V autochtoon

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, en Milieubeheer/Infrastructuur en Milieu

Naam
Type  
advies college

Inst. 
Artikel

Inst. 
Datum

Exp.  
Datum

Aantal 
leden

% 
vrouw

% 
allochtoon

Geslacht 
voorzitter

Etniciteit 
voorzitter

VROM Raad Strategisch 4 01-06-2004 n.v.t. 12 33% 0% M autochtoon

Raad voor de Wadden Strategisch 4 19-11-2002 n.v.t. 14 29% 0% V autochtoon

Adviesraad gevaarlijke stoffen Strategisch 4 01-06-2004 n.v.t. 8 18% 0% M autochtoon

Raad voor verkeer en waterstaat Strategisch 4 11-12-1996 n.v.t 6 33% 0% M autochtoon

Commissie van advies inzake de 
waterstaatswet-geving

Technisch-
specialistisch

Art. 10.3 
Water-
wet1

22-12-2009 n.v.t 7 29% 0% M autochtoon

1 De commissie van Advies inzake de waterstaatwetgeving is op 1 januari 2001 bij wet ingesteld (wet van 16 maart 2001 tot wijziging van de Waterstaatswet 1900 in 
verband met de instelling van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (Stb 167)),  gevolgd door het Interim-besluit Commissie van Advies inzake 
de Waterstaatswetgeving (Besluit van 23 november 2006, nr. 06.004246) op basis van artikel 5 van de Kaderwet adviescolleges en sinds 22 december 2009 
permanent ingesteld op basis van artikel 10.3 Waterwet.
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zie onder Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, en Milieubeheer/ Infrastructuur en Milieu.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Naam
Type  
advies college

Inst. 
Artikel

Inst. 
Datum

Exp. 
Datum

Aantal 
leden

% 
vrouw

% 
allochtoon

Geslacht 
voorzitter

Etniciteit 
voorzitter

Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling (RMO)

Strategisch 4 01-01-1997 n.v.t. 9 44% 22% M autochtoon

Raad voor de  
Volksgezondheid en Zorg (RVZ)

Strategisch 4 01-01-1997 n.v.t. 9 44% 11% M autochtoon

Gezondheidsraad (GR) Technisch-
specialistisch

4 01-08-1902 
1997

n.v.t. 196* 24% n.b. V autochtoon
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Bijlage 5  Kaderwet zbo

Naam zbo
Voornemen  
(peildatum 112008)*

Kaderwet van toepassing? 
(peildatum 31122010) Bijzonderheden

Algemene Zaken
Geen zbo's - - -

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Bureau Architectenregister (SBA) Wordt onder Kaderwet gebracht met 
een uitzondering voor artikel 21.

ja Geen afwijkende bepalingen van de 
Kaderwet.

Centraal Fonds voor de 
 Volkshuisvesting (CFV)

Wordt onder Kaderwet zbo 
gebracht.

in voorbereiding Is onderdeel van aangepaste 
Woningwet die naar verwachting in 
de zomer richting Tweede Kamer 
gaat.

Centraal Orgaan opvang 
 asielzoekers (COA)

Wordt onder de Kaderwet zbo 
gebracht met een uitzondering voor 
artikel 15.

in voorbereiding Per 1 januari 2011 is Kaderwet van 
toepassing. 

Huurcommissies (cluster) Wordt onder Kaderwet gebracht met 
een uitzondering voor artikel 22.

ja Afwijkende bepaling Kaderwet zbo 
artikel 22.

Kiesraad Heroverweging zbo-status. Wordt 
niet onder Kaderwet gebracht.

in voorbereiding Streven per 1-1-2012 onder de 
Kaderwet te brengen. Er zullen 
uitzonderingen worden gemaakt 
voor één of meerdere artikelen.

Keuringsinstanties bouwproducten Zeer geringe publieke taak, 
deeltijd-zbo's. Worden niet onder 
Kaderwet gebracht.

nee

Stichting Administratie   
Indonesische Pensioenen (SAIP)

Eindige taak (afbouw). Wordt niet 
onder Kaderwet gebracht.

nee

Waarborgfonds  
Eigen Woningen (WEW)

Niet onder Kaderwet. nee

Buitenlandse Zaken

Stichting Nationale Commissie 
Internationale Samenwerking en 
Duurzame Ontwikkeling (NCDO)

Subsidieverlening wordt onder 
volledige ministeriële verantwoor-
delijkheid voortgezet. Wordt niet 
onder Kaderwet gebracht.

nee Per 1 januari 2011 heeft het NCDO 
geen subsidietaak meer (medeling 
ministerie van Buitenlandse Zaken 
d.d. 13 december 2010). 

Defensie

Stichting Ziektekostenverzekering 
Krijgsmacht (SZVK)

Beëindiging zbo-status vóór 2010. 
Wordt niet onder Kaderwet gebracht.

nee Zbo-taak is beëindigd. Wetgevings-
traject is bijna afgerond. 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie   

BBL/CBL (Bureau/Commissie Beheer 
Landbouwgronden)

Valt niet onder reikwijdte Kaderwet. nee

Centraal Bureau voor de Statistiek/
Centrale Commissie voor de 
statistiek (CBS/CCS)

Wordt onder Kaderwet gebracht. ja

Centraal Bureau voor de Statistiek/
Directeur-generaal van de Statistiek 
(CBS/DG Statistiek)

Wordt onder Kaderwet gebracht. ja

CTGB (College voor Toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden)

Wordt onder Kaderwet gebracht. ja

* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen  
(TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).
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* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen  
(TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).

Naam zbo
Voornemen  
(peildatum 112008)*

Kaderwet van toepassing? 
(peildatum 31122010) Bijzonderheden

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie   

De i.h.k.v. de Metrologiewet artikel 
11 en 12 erkende keurders en 
aangewezen instanties

nee

EnerQ (zbo-deel Tennet) Beëindiging zbo-taak per 1 januari 
2010. Wordt niet onder Kaderwet 
gebracht.

nee, zbo-taak beëindigd

Faunafonds Wordt onder Kaderwet gebracht. onbekend

Fonds MKZ-AI Eindig of in opheffing. Wordt niet 
onder Kaderwet gebracht.

opgeheven

Grondkamers (cluster: 6) Wordt onder Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 
12, 21 en 22.

onbekend

Herinrichtingcommissie  
Oost-Groningen en de Gronings-
Drentse Veenkoloniën

Eindig of in opheffing. Wordt niet 
onder Kaderwet gebracht.

vervallen

Kamer voor de Binnenvisserij Opheffingstraject gaande (zie TK II, 
2007-2008, 29 664 en 29 675, nr. 
13). Wordt niet onder Kaderwet 
gebracht.

onbekend

Kamers van Koophandel en 
Fabrieken (cluster: 21)

Wordt onder Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 
12 en 17.

ja Uitzonderingen voor artikel 12 en 
17.

Keuringsinstanties als bedoeld in 
artikel 10.3 Telecommunicatiewet

nee

Nederlandse Mededingingsautoriteit 
(Nma, raad van bestuur van)

Wordt onder Kaderwet gebracht met 
een uitzondering voor artikel 22.

ja Uitzondering voor artikel 22.

Onafhankelijke Post- en Tele-
communciatie Autoriteit (Opta)

Wordt onder Kaderwet gebracht met 
een uitzondering voor artikel 22.

ja Uitzondering voor artikel 22.

Ontwikkelings- en saneringsfonds 
voor de Landbouw

Wordt onder Kaderwet gebracht. vervallen

Ontwikkelings- en saneringsfonds 
voor de Visserij

Wordt onder Kaderwet gebracht. vervallen

Raad voor Accreditatie In 2010 opgericht. ja Kaderwet zbo artikelen 26-35 zijn 
niet van toepassing.

Raad voor Plantenrassen Wordt onder Kaderwet gebracht. ja

Reconstructiecommissie  
Midden-Delfland

Eindig of in opheffing. Wordt niet 
onder Kaderwet gebracht.

opgeheven

SBB (Staatsbosbeheer) Valt niet onder reikwijdte Kaderwet, 
want heeft geen openbaar gezag.

nee

Stichting Bloembollen-
keuringsdienst (BKD)

Wordt onder Kaderwet gebracht. ja

Stichting Borgstellingsfonds voor de 
Landbouw

Wordt onder Kaderwet gebracht. vervallen

Stichting COKZ (Centraal Orgaaan 
voor Kwaliteitsaangelegenheden in 
de Zuivel)

Wordt onder Kaderwet gebracht. ja

Stichting controlebureau voor 
pluimvee, eieren en eiproducten (CPE)

Wordt onder Kaderwet gebracht. ja
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Naam zbo
Voornemen  
(peildatum 112008)*

Kaderwet van toepassing? 
(peildatum 31122010) Bijzonderheden

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie   

Stichting Kwaliteitsbureau voor 
groenten en fruit (KCB)

Wordt onder Kaderwet gebracht. ja

Stichting Nederlandse Algemene 
Keuringsdienst voor Zaaizaaden 
Pootgoed Landbouwgewassen (NAK)

Wordt onder Kaderwet gebracht. ja

Stichting Nederlandse Algemene 
Kwaliteitsdienst Tuinbouw 
(NAKTuinbouw)

Wordt onder Kaderwet gebracht. ja

Stichting SKAL (SKAL) Wordt onder Kaderwet gebracht. ja

TNO Valt niet onder reikwijdte Kaderwet 
want geen openbaar gezag.

nee De Kaderwet zbo is niet van 
toepassing vanwege het ontbreken 
van openbaar gezag (Tweede 
Kamer 2007-2008, 25268, nr. 50, 
mededeling minister OCW).

Verispect BV (onderdeel van 
Nederlands Meetinstituut)

Wordt onder Kaderwet gebracht 
met uitzondering voor artikel 22.

ja Uitzonderingen voor artikel 22, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

Waarborginstellingen ja Uitzondering voor artikel 22.

Examencommissie voor amateur-
radiozendexamens

nee, zbo-taak beëindigd in 2009

Examencommissie voor de Orde van 
octrooigemachtigden

vervallen De zbo-taak is beëindigd.

Examencommissie voor maritieme 
radiocommunicatie

nee, zbo-taak beëindigd in 2009

Infrastructuur en Milieu

Erkenningshouders Algemene 
Periodieke Keuring (cluster)

Van werkingssfeer Kaderwet 
uitgesloten.

nee

Bevoegde autoriteiten Rijnvaart 
(cluster)

Worden niet onder werkingssfeer 
Kaderwet gebracht.

nee

Commissie examens Scheeps-
werktuigkundigen

Zal als zbo worden opgeheven. nee

Commissie Stuurliedenexamens Zal als zbo worden opgeheven. nee

Commissie van advies inzake vervoer 
gevaarlijke stoffen door de lucht

Zal als zbo worden opgeheven. nee

Commissies van beroep 
 Loodsexamens

Zullen als zbo worden opgeheven. nee

Commissies van beroep als bedoeld 
in artikel 3 wet Rijonderricht 
motorrijtuigen 1993

Zal als zbo worden opgeheven. nee

Commissie Zeevisvaartexamens Zal als zbo worden opgeheven. nee

Dienst voor het kadaster en de 
openbare registers (het Kadaster)

Wordt onder de Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 15.

in voorbereiding

Dienst Wegverkeer (RDW) Wordt onder Kaderwet gebracht met 
een uitzondering voor artikel 15.

in voorbereiding

Examencommissie Certificaatloodsen Zal als zbo worden opgeheven. nee

Examencommissies luchtvaart Zullen als zbo worden opgeheven. nee

Havenbeheerders (cluster) Worden niet onder werkingssfeer 
Kaderwet gebracht.

nee

Hiswa Vereniging Zal als zbo worden opgeheven. nee

* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen  
(TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).
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* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen  
(TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).

Naam zbo
Voornemen  
(peildatum 112008)*

Kaderwet van toepassing? 
(peildatum 31122010) Bijzonderheden

Infrastructuur en Milieu

Keuringsinstanties geluidshinder Zeer beperkte publieke taak, deel- 
tijd-zbo's. Worden niet onder 
Kaderwet gebracht.

nee

Keuringsinstanties IenM overig nee

Keuringsinstanties Pleziervaartuigen 
(cluster)

Van werkingssfeer Kaderwet 
uitgesloten.

nee

Keuringsinstanties uitrusting 
zeeschepen

Van werkingssfeer Kaderwet 
uitgesloten.

nee

Keuringsartsen Scheepvaart (cluster) Van werkingssfeer Kaderwet 
uitgesloten.

nee

Klassebureaus Scheepvaart (cluster) Van werkingssfeer Kaderwet 
uitgesloten.

nee

Landelijke en regionale Examen-
commissie verkeersinformatie en 
- aanwijzingen

Zullen als zbo worden opgeheven. nee

Luchtverkeersleiding Nederland 
(LVNL)

Wordt onder Kaderwet gebracht met 
een uitzondering voor artikel 15.

in voorbereiding

Nederlandse Loodsencorporatie Van werkingssfeer Kaderwet 
uitgesloten.

nee

Regionale Loodsencorporaties Van werkingssfeer Kaderwet 
uitgesloten.

nee

Rijkshavenmeesters (cluster) Worden niet onder werkingssfeer 
Kaderwet gebracht.

nee

Stichting Airport Coordination 
Netherlands (SACN)

Wordt onder Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 
17, 18, 21, 22, 26, 29 en 43.

in voorbereiding

Stichting Centraal Bureau 
 Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Wordt onder de Kaderwet gebracht. in voorbereiding

Stichting Examenbureau 
 Beroepsvervoer (SEB)

Zal als zbo worden opgeheven. nee

Stichting Inschrijving Eigen Vervoer 
(SIEV)

Zal als zbo worden opgeheven. is opgeheven

Stichting Nationale en Internationale 
Wegvervoer Organisatie (NIWO)

Wordt onder de Kaderwet gebracht. in voorbereiding

Stichting Scheepsafvalstoffen en 
Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)

Zal als zbo worden opgeheven. is opgeheven

Stichting VAM (IBKI) Wordt onder de Kaderwet gebracht. in voorbereiding

Stichting Vaarbewijs- en Marifoon-
examens (Vamex)

Wordt onder de Kaderwet gebracht. in voorbereiding

Financiën   

Autoriteit Financiële Markten (AFM) Wordt onder Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 
21, 22 en 33.

in voorbereiding

Commissie Eindtermen 
 Accountantsopleiding (CEA) 

Wordt onder Kaderwet gebracht. in voorbereiding

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) Wordt onder Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 
21, 22 en 32 en 33.

in voorbereiding
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Naam zbo
Voornemen  
(peildatum 112008)*

Kaderwet van toepassing? 
(peildatum 31122010) Bijzonderheden

Financiën   

Nederlands Bureau der 
 Motorrijtuigverzekeraars

- nee Heeft geen taak waarmee openbaar 
gezag wordt uitgeoefend.

Stichting Afwikkeling Marorgelden 
Overheid (SAMO)

Overheidstaak is minimaal en 
eindig. Wordt niet onder Kaderwet 
gebracht.

nee

Stichting Joods Humanitair Fonds 
(SJHF)

Overheidstaak is minimaal en 
eindig. Wordt niet onder Kaderwet 
gebracht.

nee

Stichting Waarborgfonds 
 Motorverkeer

- nee Heeft geen taak waarmee openbaar 
gezag wordt uitgeoefend.

Waarderingskamer Wordt onder Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 9.

in voorbereiding Vanaf 1 januari 2011 wordt de 
Kaderwet van toepassing met een 
uitzondering voor artikel 9 en 15.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap   

College voor Examens (CEVO) ja Het College van Examens bestaat 
sinds 1 oktober 2009. Het is 
ontstaan uit een samenvoeging van 
de Centrale Examencommissie 
Vaststelling Opgaven (CEVO), de 
Staatexamencommissie VO en de 
Staatsexamencommissie 
 Nederlands als tweede taal.

Commissariaat voor de Media Wordt onder Kaderwet gebracht. ja

Informatie Beheer Groep (IBG) Heroverweging/Herstructurering. 
Wordt niet onder Kaderwet gebracht.

opgeheven Opgeheven per 1-1-2010.

Kenniscentra beroepsonderwijs 
bedrijfsleven (cluster)

nee De Kaderwet zbo is niet van 
toepassing omdat de zbo-taak een 
neventaak is (Tweede Kamer 
2007- 2008, 25268, nr. 50, 
mededelingen minister OCW).

Koninklijke Bibliotheek (KB) Valt niet onder reikwijdte Kaderwet, 
want geen openbaar gezag.

nee De Kaderwet zbo is niet van 
toepassing vanwege het ontbreken 
van openbaar gezag (Tweede 
Kamer 2007-2008, 25268, nr. 50, 
mededeling minister van OCW).

Koninklijke Nederlandse Academie 
van Wetenschappen (KNAW)

Valt niet onder reikwijdte Kaderwet, 
want geen openbaar gezag.

nee De Kaderwet zbo is niet van 
toepassing vanwegen het 
ontbreken van openbaar gezag.

Landelijke Geschillencommissie 
Weer samen naar school

Heroverweging/Herstructurering. 
Wordt niet onder Kaderwet 
gebracht.

nee Dit type instellingen wordt niet als 
zbo beschouwd, omdat het een in 
de onderwijswetgeving geregelde 
instelling betreft (mededeling 
ministerie van OCW d.d. 20-12-
2010).

Mondriaan Stichting Wordt onder de Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 22

in voorbereiding

Nederlandse organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Wordt onder Kaderwet gebracht met 
een uitzondering voor artikel 15.

in voorbereiding De rechtspositie van het personeel 
is geregeld in de cao Onderzoeks-
instellingen.

* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen  
(TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).
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* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen  
(TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).

Naam zbo
Voornemen  
(peildatum 112008)*

Kaderwet van toepassing? 
(peildatum 31122010) Bijzonderheden

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap   

Nederlandse Publieke Omroep 
(voorheen: Nederlandse Omroep 
Stichting (NOS))

Deeltijd-zbo, wordt niet onder 
Kaderwet gebracht.

nee "De Kaderwet zbo is niet van 
toepassing, omdat de zbo-taak een 
neventaak is (Tweede Kamer 
2007-2008, 25268, nr. 50, 
mededelingen minister OCW).

Nederlands-Vlaamse Accreditatie-
organisatie hoger onderwijs

Wordt onder Kaderwet gebracht. ja

Regionale Verwijzingscommissies 
VO (RVC's, cluster)

Heroverweging/Herstructurering. 
Wordt niet onder Kaderwet 
gebracht.

nee Dit type instellingen wordt niet als 
zbo beschouwd, omdat het een in 
de onderwijswetgeving geregelde 
instelling betreft (mededeling 
ministerie van OCW d.d. 30-12-
2010).

Staatsexamencommissie VO Heroverweging/Herstructurering. 
Wordt niet onder Kaderwet 
gebracht.

vervallen Per 1-10-2009 opgegaan in College 
voor Examens.

Staatsexamencommissie NT-2 Heroverweging/Herstructurering. 
Wordt niet onder Kaderwet 
gebracht.

vervallen Per 1-10-2009 opgegaan in College 
voor Examens.

Stichting Fonds voor Beeldende 
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Wordt onder Kaderwet gebracht met 
een uitzondering voor artikel 22.

in voorbereiding

Stichting Fonds voor 
 Cultuurparticipatie

Wordt onder Kaderwet gebracht met 
een uitzondering voor artikel 22.

in voorbereiding

Stichting Fonds voor de Letteren Wordt onder Kaderwet gebracht met 
een uitzondering voor artikel 22.

vervallen De Stichting Fonds voor de Letteren 
en de Stichting Nederlands Literair 
Productie- en Vertalingenfonds zijn 
in 2010 gefuseerd tot de Stichting 
Nederlands Letterenfonds.

Stichting Nederlands Fonds voor de 
Film

Wordt onder Kaderwet gebracht met 
een uitzondering voor artikel 22.

in voorbereiding

Stichting Nederlands Fonds voor de 
Podiumkunsten+

Wordt onder Kaderwet gebracht met 
een uitzondering voor artikel 22.

in voorbereiding

Stichting Nederlands Letterenfonds - in voorbereiding

Stichting Nederlands Literair 
Produktie- en Vertalingenfonds

Wordt onder Kaderwet gebracht met 
een uitzondering voor artikel 22.

vervallen De Stichting Fonds voor de Letteren 
en de Stichting Nederlands Literair 
Productie- en Vertalingenfonds zijn 
in 2010 gefuseerd tot de Stichting 
Nederlands Letterenfonds.

Stichting Participatiefonds voor het 
onderwijs (PF)

Wordt onder Kaderwet gebracht. in voorbereiding

Stichting Stimuleringsfonds voor 
architectuur

Wordt onder Kaderwet gebracht met 
een uitzondering voor artikel 22.

in voorbereiding

Stichting Stimuleringsfonds voor de 
Pers

Wordt onder Kaderwet gebracht met 
een uitzondering voor artikel 22.

ja Er is een uitzondering voor artikel 22 
voor besluiten die betrekking hebben 
op de taakuitoefening (Tweede 
Kamer 2007-2008, 25268, nr. 50, 
mededeling minister van OCW).
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Naam zbo
Voornemen  
(peildatum 112008)*

Kaderwet van toepassing? 
(peildatum 31122010) Bijzonderheden

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap   

Stichting Vervangingsfonds en 
bedrijfsgezondheidszorg voor het 
onderwijs

Wordt onder Kaderwet gebracht. in voorbereiding

Stimuleringsfonds Nederlandse 
Culturele Mediaproductie 
(voorheen: omroepproducties)

Wordt onder Kaderwet gebracht met 
een uitzondering voor artikel 22.

ja Er is een uitzondering voor artikel 22.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid   

Centrale organisatie Werk en 
Inkomen (CWI)

Wordt onder Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 
15 en 33.

opgeheven Taken zijn opgegaan in UWV.

Sociale Verzekeringsbank (SVB) Wordt onder Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 
15 en 33.

ja Uitzondering voor artikel 8, 15 en 
33.

Uitvoeringsinstituut Werknemers-
verzekeringen (UWV)

Wordt onder Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 
15 en 33.

ja Uitzondering voor artikel 8, 15 en 
33.

Pensioenuitvoerders (clusters) Deeltijd-zbo's, worden niet onder 
Kaderwet gebracht.

opgeheven Geen bestuursorgaan meer.

Veiligheid en Justitie   

Bureau Financieel Toezicht (BFT) Wordt onder de Kaderwet gebracht. in voorbereiding Wetsvoorstel is aanhangig in de 
Eerste Kamer (zie TKII 2009-2010, 
32250, nr.7 en EK 2010-2011, 
32250, A).

College bescherming persoons-
gegevens (CBP)

Wordt onder Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 
12, 21 en 22.

in voorbereiding Uitzonderingsbepalingen op de 
Kaderwet zijn voorzien voor 
artikelen 12, 21 en 22.

College van toezicht collectieve 
beheersorganisaties auteurs- en 
naburige rechten (CvTA)

Wordt onder Kaderwet gebracht. in voorbereiding

College van toezicht op de 
kansspelen (CvTK)

Heroverweging: nieuwe wet op de 
kansspelen in voorbereiding. Wordt 
niet onder Kaderwet gebracht.

nee Voor dit zbo zal een nieuw zbo in de 
plaats treden, de Kansspelautoriteit 
(zie TK II 2009-2010, 32264, nrs. 
1-3).

Commissie gelijke behandeling 
(CGB)

Wordt onder de Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor de 
artikelen 12, 21 en 22.

nee Dit zbo zal opgaan in het nieuw op 
te richten College voor de rechten 
van de mens (zie TK 2010-2011, 
32467, nrs. 1-3).

Commissie schadefonds gewelds-
misdrijven (CSGM)

Wordt onder de Kaderwet gebracht. in voorbereiding Bij de Tweede  Kamer is een 
wetsvoorstel aanhangig waarmee 
dit zbo onder de werking van de 
Kaderwet zbo wordt gebracht (zie 
TK II 2009-2010, 32363, nrs. 1-3).

Gerechtsdeurwaarders (cluster) - nee

Landelijk Bureau Inning 
 Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Wordt onder Kaderwet gebracht. in voorbereiding

Nederlands bureau 
 brandweerexamens (NBBE)

Wordt onder Kaderwet gebracht. ja Opnieuw ingesteld in 2010.

Nederlands instituut voor fysieke 
veiligheid (NIFV) (voorheen NIBRA)

Wordt onder Kaderwet gebracht. ja Opnieuw ingesteld in 2010.

* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen  
(TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).
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* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen  
(TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).

Naam zbo
Voornemen  
(peildatum 112008)*

Kaderwet van toepassing? 
(peildatum 31122010) Bijzonderheden

Veiligheid en Justitie   

Notarissen (cluster) - nee Opnieuw ingesteld in 1999.

Onderzoeksraad voor Veiligheid 
(OvV)

Wordt onder Kaderwet gebracht met 
een uitzondering voor artikel 21.

nee De Rijkswet OVV wijkt af van de 
Kaderwet zbo artikel 12, eerste lid; 
20, eerste lid; 21; 23, eerste lid en 
39, eerste lid . De gemaakte 
uitzonderingen waarborgen de 
onafhankelijkheid van de raad.

Politieacademie (Landelijk 
Selectie- en Opleidingsinstituut 
Politie; LSOP)

Wordt onder Kaderwet gebracht. in voorbereiding

Raad voor rechtsbijstand (RRB) Wordt onder de Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 15.

ja Er is een uitzondering voor artikel 15.

Nederlands Register Gerechtelijk 
Deskundigen 

Nieuw.

Stichting Donorgegevens 
 Kunstmatige Bevruchting (SDKB)

Wordt onder de Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 22.

in voorbereiding

Stichting Nidos Evaluatie en mogelijke herover-
weging. Wordt niet onder Kaderwet 
gebracht.

nee

Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Centraal Administratiekantoor 
Bijzondere Ziektekoten (CAK-BZ)

Niet onder Kaderwet in verband 
met herstructurering.

onbekend

Centraale Commissie voor 
Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

Wordt onder de Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 
22.

in voorbereiding

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Niet onder Kaderwet in verband 
met herstructurering.

onbekend

College Bouw Zorginstellingen (CBZ) Niet onder Kaderwet in verband 
met afbouw.

nee Is sinds 1 januari 2009 in liquidatie. 
Een gedeelte van CBZ is onder-
gebracht bij TNO Bouw en Zorg.

College Sanering Ziekenhuis-
voorzieningen (CSZ)

Niet onder Kaderwet in verband 
met herstructurering.

nee

College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG)

Wordt onder de Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 22.

in voorbereiding

College voor Zorgverzekeringen 
(CVZ)

Wordt onder de Kaderwet gebracht. onbekend

Commissie Algemene Oorlogs-
ongevallenregeling Indonesië 
(CAOR)

Niet onder Kaderwet in verband 
met afbouw.

nee

 Keuringsinstanties VWS  
(art. 7 Warenwet)

Van werkingssfeer Kaderwet 
uitgesloten.

nee

Keuringsinstanties ex Wet op de 
medische hulpmiddelen (cluster)

Van werkingssfeer Kaderwet 
uitgesloten.

nee

Medisch-ethische 
 Toetsingscommissies (METC's)

Van werkingssfeer Kaderwet 
uitgesloten.

nee

Nederlandse Transplantatie 
Stichting (NTS)

Wordt onder de Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 22.

in voorbereiding

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Wordt onder de Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 
17 en 22.

in voorbereiding
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Naam zbo
Voornemen  
(peildatum 112008)*

Kaderwet van toepassing? 
(peildatum 31122010) Bijzonderheden

Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) Niet onder Kaderwet in verband 
met afbouw.

nee

Registratiecommissies en 
 opleidingscolleges KNMG, KNMP en 
NMT (cluster)

Worden onder de Kaderwet 
gebracht met een uitzondering voor 
artikel 22 en 23.

onbekend

Stichting Argonaut Niet onder Kaderwet in verband 
met herstructurering.

nee

Stichting Het Gebaar Niet onder Kaderwet in verband 
met afbouw.

nee

Stichting Fonds Patiënten 
Gehandicapten en Ouderen  
(Fonds PGO)

Niet onder Kaderwet in verband 
met herstructurering.

nee

Stichting Koppeling Niet onder Kaderwet in verband 
met afbouw.

nee

Stichting Opleiding Maatschappij en 
Gezondheid

Niet onder Kaderwet in verband 
met afbouw.

nee

Stichting Rechtsherstel Sinti en 
Roma

Niet onder Kaderwet in verband 
met afbouw.

nee

Stichting Uitvoering 
 Omslagregelingen WTZ (SUO)

Niet onder Kaderwet in verband 
met afbouw.

opgeheven

Uitvoeringsorganen AWBZ onbekend

Zorg Onderzoek Nederland/
Medische Wetenschappen (ZonMW)

Wordt onder de Kaderwet gebracht 
met een uitzondering voor artikel 22.

in voorbereiding

Zorgkantoren Algemene Wet 
 Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Niet onder Kaderwet in verband 
met herstructurering.

onbekend

* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen  
(TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).




