
Is er sprake van 

publiek belang? 

is er sprake van een 

publieke taak? 

nee 

ja 

nee 

ja 

Is het publiek belang gewaarborgd 

met concurrentie op de markt? 

Is het publiek belang 

gewaarborgd met maatstaf 

Is het publiek belang gewaarborgd 

met concurrentie om de markt? 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

privaat 

privaat 

Er moet een keuze worden gemaakt tussen 

private of publieke uitvoering van de taken 
waarbij ook kwaliteit van de taakuitvoer 
(kwaliteit)een rol kan spelen 

De overheid voert de publieke 

taak uit een neemt 
verantwoordelijkheid voor het 
waarborgen van het publiek 

belang 

Wat is het publieke belang (waarborgen dat taak wordt uitgevoerd, 

continuiteit (+ evt. kwaliteit); criteria voor goed bestuur 

Kan het publieke belang 

decentraal worden geborgd? 
ja provincie 

waterschappen 

Het rijk voert de taak centraal 

uit 

gemeente 

nee 

wil je de minister volledig 

verantwoordelijk voor de 
taak laten zijn? 

ja 

nee 

Aanwijzingen voor de 

regelgeving en 
kaderwet 
instellingsmotieven  waarvoor  is minister 

WEL verantwoordelijk 

Is het een taak met 

openbaar gezag?  

wil je de minister volledig 

verantwoordelijk voor de 
taak laten zijn? 

ja 

Dienstonderdeel ministerie 

Is er een specifieke Taak: 

toezicht houden? 
Inspectie 

ja 
Agentschap 

Kasverplichtingen

stelsel 

nee 

Taak + organisatie 

publiek 

rechtelijk ZBO 
zonder O.G. 

bestaand privaat 

rechtelijk 
rechtspersoon 
zonder O.G. 

Taak 

privaat: 

- stichting (stichtingenkader) 
- NV/BV 
- vereniging 

Algemeen: 

1: formele basis van ministeriele bevoegdheden 
(geen verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid) 
2: sturingsrelaties (middelen voor aansturing) 

- bedrijfsvoering 
- financieel 
- personeel 

- bestuursstructuur 
- Informatievoorziening 
- toezicht 

- evaluatie 
3: Publieke controle 
- Hoe maakt minister verantwoordelijkheid waar 

- Welke bevoegdheden zijn aanwezig 
- Hoe is de bekostiging geregeld 
- Is er sprake van financieel toezicht 

nee 

Biedt het voordelen 

een b/l-dienst te 
voeren 

waarvoor  is minister 

WEL verantwoordelijk 

Taak + organisatie 

Wat is de publieke taak? 

nee 

publiekrechtelijk 

ingesteld ZBO met O.G. 

Aanwijzingen voor de 

regelgeving en kaderwet 
instellingsmotieven  

Wat is de publieke taak? 

- welke verantwoording heeft de overheid hierbij 
- hoe beperkt is deze verantwoordelijkheid 

Publiek 

rechtelijk 

Eigen rechtspersoon 

- in instellingswet regelen 
- niet onder CW (en buiten RBG) 

zijn er redenen waar de CW de 

taakuitoefening bemoeilijkt: financieel 
(bijv. het doen van grote investeringen) 

Criteria 

financien 

Er is sprake van privatisering: de overheid 

(EZ) stelt marktregels mbt ordening, eerlijke 
markt en handhaving 

ja 

Er is sprake van liberalisering: de overheid 

(EZ) stelt marktregels mbt ordening, eerlijke 
markt en handhaving 

Subsidiariteitsbeginsel uit het Kader SInt 

Biedt het kader voldoende ruijmte 

voor het uitoefenen van de taak? 

Privaatrechtelijk 

regelen 

nee 

ja 

publiekrechtelijk 

ingesteld ZBO met O.G. 


