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Bijlage I     
Zelfstandig 
bestuursorgaan: 

Artikel Wat wordt er geregeld? 

Kernenergiewet Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en 
Stralingsbescherming 

12a De Minister kan, in afwijking van art. 21 Kaderwet ZBO geen 
beleidsregels vaststellen met betrekking tot de taakuitoefening 
door de Autoriteit.1   

Kieswet Kiesraad A4 De Kaderwet ZBO is van toepassing op de Kiesraad, met 
uitzondering van de artikelen 12,21 en 222. 

Rijkswet Onderzoeksraad voor 
veiligheid 

Onderzoeksraad voor 
Veiligheid 

17a Artikel 21 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is niet 
van toepassing. 

Tijdelijke wet Groningen Instituut 
Mijnbouwschade 
Groningen 

9 1 De artikelen 21 en 22 van de Kaderwet zelfstandig 
bestuursorganen zijn niet van toepassing. 

Uitvoeringswet Algemene 
verordening 
gegevensbescherming 

Autoriteit 
Persoonsgegevens 

13 De artikelen 21 en 22 van de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen zijn niet van toepassing op de Autoriteit 
persoonsgegevens. 

Uitvoeringswet 
Erasmusprogramma en Europees 
Solidariteitskorps 

Agentschap Erasmus 3 6 Op de nationale agentschappen, bedoeld in het eerste en 
tweede lid, zijn de artikelen 18, 19, derde lid, 21, 22, 23, 38 en 
39, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen 
niet van toepassing. 

Uitvoeringswet grondkamers Grondkamer 1a Op de grondkamers is de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen 
van toepassing, met uitzondering van de artikelen 12, 14, 21 en 
22. 

Wet College voor de rechten van 
de mens 

College voor de rechten 
van de mens 

20 De artikelen 12 en 21 van de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen zijn niet van toepassing. 

Wet Huis voor klokkenluiders Huis voor klokkenluiders 3 De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is van toepassing op 
het Huis, met uitzondering van de artikelen 12, 21 en 22. 

Wet implementatie EETS-richtlijn Nationale en 
Internationale 
Wegvervoer Organisatie 

37 De NIWO is de bemiddelende instantie. […] Artikel 21 van de 
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is niet van toepassing. 

 
1 Art. 21, Kaderwet zbo’s luidt: “Onze Minister kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot de taakuitoefening door een zelfstandig bestuursorgaan.” 
2 Art. 22, Kaderwet zbo’s luidt :  “1. Onze Minister kan een besluit van een zelfstandig bestuursorgaan vernietigen. 2. Van het vernietigingsbesluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.” 

https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0002402&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0004627&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0017613&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0017613&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0043252&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0040940&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0040940&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0040940&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0045054&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0045054&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0045054&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0021912&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0030733&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0030733&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0037852&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0045586&g=2022-10-03&z=2022-10-03
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Wet luchtvaart Airport Coordination 
Netherlands (ACNL) 

8a.64 Er is een organisatie, ACNL, belast met de taken die de 
slotcoördinator en de bemiddelaar inzake de dienstregelingen op 
grond van de slotverordening hebben. De artikelen 21 en 22 van 
de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen zijn op ACNL niet van 
toepassing. 

Wet op het financieel toezicht  Autoriteit financiële 
markten en 
Nederlandsche Bank 

1.30 De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is van toepassing op 
de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten, met 
uitzondering van: a. voor de Autoriteit Financiële Markten: de 
artikelen 21, 22, 28, eerste lid, en 33; en b. voor de 
Nederlandsche Bank: de artikelen 21, 22, 28, eerste lid, 32, 33 
en 34, eerste lid. 

Wet toezicht en 
geschillenbeslechting collectieve 
beheerstorganisaties auteurs- en 
naburige rechte 

College van Toezicht 
van de collectieve 
beheersorganisaties die 
auteursrecht of 
naburige rechten 
beheren 

2 De Kaderwet, met uitzondering van de artikelen 18, 21 en 22, is 
van toepassing op het College van Toezicht. […] Bij algemene 
maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden 
vastgesteld betreffende de in de artikelen 2a tot en met 2r 
gestelde eisen waaraan een collectieve beheersorganisatie moet 
voldoen.  

Wijzigingswet Algemene Wet 
bijzondere Ziektekosten, enz. 
(instelling zelfstandig 
bestuursorgaan CAK) 

het Zorginstituut 
Nederland 

VII In afwijking van artikel 21 van de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen, stelt de Minister geen beleidsregels vast voor 
zover het Zorginstituut hiertoe bevoegd is op grond van artikel 
41, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.' 
(art. 41, tweede lid van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
stelt: 'Het Zorginstituut kan met het oog op de rechtmatige en 
doelmatige uitvoering van deze wet beleidsregels stellen voor de 
zorgverzekeraars, het CAK, voor het CAK en voor de 
rechtspersonen, bedoeld in artikel 40.' maar deze regeling is 
vervallen in 2015. Nu is de grondslag voor het stellen van 
beleidsregels door het Zorginstituut te vinden in Wet Langdurige 
Zorg, art. 5.1.1 (3) van hoofdstuk 5 betreffende het 
Zorginstituut, waar staat dat het Zorginstituut beleidsregels kan 
stellen ten aanzien van het CAK . Dan staat er in 
Zorgverzekeringswet art. 58 : 'Er is een Zorginstituut Nederland, 
dat rechtspersoonlijkheid bezit. [...] De Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen is op het Zorginstituut van toepassing.' ) 

https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0005555&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0020368&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0014779&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0014779&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0014779&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0014779&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0030697&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0030697&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0030697&g=2022-10-03&z=2022-10-03
https://wetten.overheid.nl/1.3:c:BWBR0030697&g=2022-10-03&z=2022-10-03

