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Graag informeer ik uw Kamer over de eindrapportage van de brede evaluatie van 
de organisatiekaders voor rijksorganisaties op afstand. Daartoe stuur ik uw Kamer 
bijgaand een afschrift van de brief, die ik hierover aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal heb gezonden. Tevens stuur ik u ter informatie alle 
deelrapportages, die voor de brede evaluatie zijn opgeleverd. 
 
In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) en Financiën heeft bureau Andersson Elffers Felix (AEF) in samenwerking 
met de Universiteit Utrecht de brede evaluatie van de organisatiekaders voor 
rijksorganisaties op afstand uitgevoerd. Het gaat hier om wet- en regelgeving 
alsmede beleidsmatige kaders die de organisatie van rijksorganisaties met een 
zekere zelfstandig positie reguleren. Een belangrijke aanleiding voor de brede 
evaluatie werd gevormd door de conclusie van de staatscommissie parlementair 
stelsel, dat er geen overzicht is in het geheel van organisatiekaderstelling. De 
staatscommissie formuleerde de aanbeveling om de hoofdlijnen, waarlangs beslist 
wordt of publieke taken op afstand worden belegd, in een wet te codificeren. Met 
als doel om inzicht te krijgen in de doelmatigheid, doeltreffendheid en 
toekomstbestendigheid van het geheel van de kaders, ook in onderlinge 
samenhang, zijn de verschillende organisatiekaders geëvalueerd en in een brede 
evaluatie samengebracht. Het gaat om de volgende kaders:  
 

- Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, inclusief de Circulaire 
'Governance ten aanzien van zbo's’ 

- Aanwijzingen inzake de rijksinspecties 
- Aanwijzingen voor de Planbureaus 
- Kaderwet adviescolleges 
- Regeling agentschappen 
- Stichtingenkader 
- Normenkader financieel beheer en toezicht 

 
Het functioneren van deze kaders en het geheel van de kaders is onderzocht door 
middel van een mix van methoden en technieken. De bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen van AEF zijn gebaseerd op literatuuronderzoek, individuele 
interviews, groepssessies, survey-onderzoek en casusanalyse. De combinatie van 
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deze methodieken heeft geleid tot diverse onderzoeksrapportages, die zich 
overwegend laten kenmerken als kwalitatief onderzoek. Naast feitelijkheden rond 
de vormgeving en opzet van de kaders zijn percepties en ervaringen rond 
toepassing en praktijkwerking van de kaders opgetekend. Alles bijeengenomen 
heeft AEF een beeld geschetst over de gehele breedte en eigen aanbevelingen 
geformuleerd omtrent mogelijke aanpassingen. 
 
De brede evaluatie legt de basis voor moderne uitgangspunten voor het geheel 
aan kaderstelling. In het voorjaar van 2022 zal de kabinetsreactie als richtlijn 
dienen voor doorontwikkeling van wet- en regelgeving en (rijksbrede) 
beleidskaders. Het vaststellen hiervan zal moeten plaatsvinden door het nieuwe 
kabinet.  
 
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
 
 
 
drs. R.W. Knops 
 
 
 
Bijlagen:  -  aanbiedingsbrief Tweede Kamer 
 -  deelrapport A Essays Spelregels voor samenspel 
 -  deelrapport B1-B2 Deskresearch 5 kaders 
 -  deelrapport B3 Praktijkonderzoek 5 kaders 
 -  deelrapport C Evaluatie van de Aanwijzingen inzake de  
   rijksinspecties (bijlage bij TK 31490, nr. 292) 
 -  deelrapport D Verkenning van benoemingenbeleid bij zbo’s en  
    adviescolleges (bijlage bij TK 35570 VII nr. 94) 
 -  Bijlage bij deelrapport B3 uitkomsten survey 
 -  deelrapport E Verkenning naar het kader voor stichtingen 
 -  eindrapport F1 Synthese 
 -  eindrapport F2 Toekomstverkenning


