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lijke positie en werkgelegenheid van de werknemers in het 
geding is, de werknemers daardoor worden geraakt in een 
aan een fundamenteel recht op arbeid ontleend belang. Te-
gen die achtergrond lijkt er voor werknemers dus een re-
delijk ruim beroepsrecht te bestaan met betrekking tot bij-
voorbeeld uitsluitend tot hun werkgever gerichte besluiten.

D. van Tilborg & S.E.A. Groeneveld

Bestuursrecht algemeen

BR 2019/84

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 juli 
2019, nr. 201900648/1/A3
(Mrs. C.H.M. van Altena, A.W.M. Bijloos en H.J.M. Baldinger)
m.nt. S.M. Schipper & S.E.A. Groeneveld1

(Art. 3 WOB)

Gst. 2019/159
ECLI:NL:RVS:2019:2626

Geen sprake van een onder verantwoordelijkheid van een 
bestuursorgaan werkzaam bedrijf, omdat er slechts indi-
rect invloed kan worden uitgeoefend. 

In de voormalige fosforfabriek Thermphos waren na het faillis-
sement in 2012 nog allerlei gevaarlijke stoffen aanwezig in de 
installatie. Provincie Zeeland heeft met de grondeigenaar en de 
curatoren van Thermphos een overeenkomst gesloten over de 
sanering, waaronder het oprichten van [bedrijf B]. Appellant 
heeft verzocht om openbaarmaking van diverse documenten 
over de sanering van het terrein van de voormalige fosforfa-
briek Thermphos. GS Zeeland hebben bij besluit van 26 septem-
ber 2017 het Wob-verzoek van appellant deels toegewezen en 
deels afgewezen, maar hebben geen informatie opgevraagd bij 
[bedrijf B]. Appellant betoogt dat GS Zeeland dit wel hadden 
behoren te doen, want [bedrijf B] is een onder verantwoorde-
lijkheid van GS Zeeland werkzaam bedrijf. De Afdeling is van 
oordeel dat de provincie Zeeland slechts indirect invloed heeft 
op [bedrijf B], en dus geen sprake is van een onder verantwoor-
delijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst 
of bedrijf.

Uitspraak op het hoger beroep van:
[appellant], handelend onder de naam [bedrijf A], wonend 
te [woonplaats],
tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant 
van 21 december 2018 in zaak nr. 18/2107 in het geding tus-
sen:
[appellant]
en
het college van gedeputeerde staten van Zeeland.

1 Sanne Schipper en Sophie Groeneveld zijn advocaat bij AKD N.V. te Breda.

  Procesverloop

Bij besluit van 26 september 2017 heeft het college beslist 
op het door [appellant] ingediende verzoek om hem op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) 
documenten te verstrekken.
Bij besluit van 13 maart 2018 heeft het college het door [ap-
pellant] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 21 december 2018 heeft de rechtbank het 
door [appellant] daartegen ingestelde beroep ongegrond 
verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep inge-
steld.
Het college heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

(…)

  Overwegingen

  Inleiding
1. Het voormalige bedrijf Thermphos in Vlissingen 
is op 12 november 2012 failliet gegaan. Het bedrijf had als 
hoofdactiviteit het produceren van fosfor en fosforzuur. Na 
faillissement is het bedrijf stilgezet. Op dat moment waren 
in de installaties nog allerlei stoffen aanwezig. Vanwege 
de grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen was er volgens de 
provincie de noodzaak tot een spoedige sanering. Dit heeft 
ertoe geleid dat in 2014 een overeenkomst is gesloten tus-
sen de provincie, Zeeland Seaports N.V. als eigenaar van de 
grond, en de curatoren van Thermphos, waarbij onder meer 
is afgesproken dat Zeeland Seaports N.V. voor de sanering 
een speciaal bedrijf zou oprichten. Dit bedrijf betreft [be-
drijf B] (hierna: [bedrijf B]).

  Het verzoek
2. Bij brief van 31 juli 2017 heeft [appellant] het 
college verzocht om openbaarmaking van de volgende do-
cumenten over de sanering van het terrein van de voorma-
lige fosforfabriek Thermphos:

“1) De correspondentie tussen partijen [bedrijf B] / Pro-
vincie / private partijen betreffende de aanstelling 
van [persoon A] in de [bedrijf B] en de onderbouwing 
van de betrokken partijen betreffende de toetreding 
als commissaris van de [bedrijf B].

2) De correspondentie van partijen (mede de Provincie) 
wat tot de benoeming van de [persoon B] binnen de 
[bedrijf B] heeft geleid en de gronden waarop deze 
benoeming tot stand is gekomen.

3) De vergoedingen/salarissen/ van de commissaris-
sen en kosten uitgaven betreffende [bedrijf B] en 
Zeeland-Seaports mede de totale kosten die er ge-
maakt worden ten laste van de overheidsuitgaven.

4) Een specificatie van de kosten die dit dossier van fos-
forfabriek Thermphos in Vlissingen met zich mee 
heeft gebracht (dit houdt in aan welke partijen en 
personen kosten werden uitgegeven in de afgelopen 
5 jaar).
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5) Een overzicht van adviesbureaus die in het project 
betrokken zijn geweest.

6) Zijn er door private partijen voorstellen gedaan die 
het proces zouden kunnen versnellen en mede het 
saneren tot stand zouden kunnen brengen? zo ja wat 
was daarin uw besluit of uw bevindingen?

7) De bevindingen/rapport voortvloeiend uit het 
onderzoek van de heer Samsom in deze onderhavige 
zaak.”

  Besluitvorming college
3. Het college heeft bij besluit van 26 september 2017 
het Wob-verzoek deels toegewezen en deels afgewezen. Het 
college heeft daarbij meegedeeld dat een deel van het ver-
zoek betrekking heeft op informatie die niet bij het college 
berust, maar bij [bedrijf B] en/of Zeeland Seaports N.V. Het 
college heeft op de zeven punten zoals weergegeven in het 
Wob-verzoek als volgt geantwoord:
1) Over de aanstelling van [persoon A] bij [bedrijf B] heeft 

de provincie geen correspondentie gevoerd. De benoe-
ming van een bestuurder van [bedrijf B] is een bevoegd-
heid van haar aandeelhouder, zijnde Zeeland Seaports 
Beheer B.V.

2) Het college verwijst naar de bijgevoegde brief waarin 
[persoon B] wordt voorgedragen ter benoeming als 
lid van de Raad van Commissarissen van [bedrijf B]. 
Op grond van een contractuele afspraak met Zeeland 
Seaports Beheer B.V. heeft de provincie het recht om 
een bindende voordracht te doen voor de benoeming 
van één commissaris bij [bedrijf B]. Het college heeft 
bij de uitoefening van dit recht de keuze gemaakt om 
de gedeputeerde met de portefeuille Financiën voor te 
dragen hetgeen voornamelijk te maken heeft met de fi-
nanciële impact van de sanering van Thermphos op de 
provincie maar ook met de verdeling van andere rele-
vante portefeuilles.

3) De vergoedingen van de commissarissen van [bedrijf B] 
zijn opgenomen in de jaarrekening van [bedrijf B]. Deze 
kan [appellant] via de Kamer van Koophandel raadple-
gen. Het college is bekend dat [persoon B] onbezoldigd 
lid is van de Raad van Commissarissen van [bedrijf B]. 
De totale kosten die tot nu toe ten laste zijn gekomen 
van de overheidsuitgaven zijn de volgende: 3 miljoen 
euro is beschikbaar gesteld door het Ministerie van In-
frastructuur en Milieu en 11,35 miljoen euro is beschik-
baar gesteld door de provincie.

4) De totale kosten die vanaf het begin van de sanering 
zijn besteed aan Thermphos zijn als volgt inclusief her-
komst van de middelen:
- € 35.000.000,- beschikbaar gesteld uit de boedel 

door de curatoren belast met de afwikkeling van 
het faillissement van Thermphos;

- € 3.000.000,-, beschikbaar gesteld door het Minis-
terie van Infrastructuur en Milieu;

- € 11.350.000,-, beschikbaar gesteld door de provincie.
De daadwerkelijke uitgaven en aan welke be-
drijven, personen en organisaties deze uitgaven 
worden gedaan is volgens het college een aange-

legenheid van [bedrijf B] en om die reden niet bij 
het college bekend. Omdat het college niet over de 
door [appellant] gevraagde specificatie van de kos-
ten beschikt, kan deze niet aan [appellant] worden 
verstrekt.

5) Het college beschikt niet over een overzicht van de 
adviesbureaus die in het totale project betrokken zijn 
geweest. De provincie heeft zich op diverse momen-
ten in het proces laten bijstaan door externe juridische 
adviseurs van De Brauw Blackstone Westbroek. Ook 
heeft de provincie advies gevraagd aan het bureau Fak-
ton uit Rotterdam. Daarnaast heeft de provincie ken-
nis ingehuurd bij Croon Advocaten en is een voormalig 
projectleider van EPZ op persoonlijke titel ingehuurd. 
Daarnaast is - zonder verrekening van kosten - inzet ge-
weest vanuit Rijkswaterstaat, het RFVM, de DCMR en 
de RUD Zeeland. Voor de financiële verwerking is De-
loitte vanuit haar rol als accountant van de provincie 
om advies gevraagd.

6) Het college is ermee bekend dat zich partijen hebben 
gemeld bij Zeeland Seaports Beheer B.V. en [bedrijf B], 
maar daarover neemt het college geen besluiten omdat 
het daartoe niet bevoegd is.

7) Het rapport van Samsom is openbaar en te vinden op de 
website van de rijksoverheid.

4. In het besluit op bezwaar heeft het college het be-
sluit van 26 september 2017 gehandhaafd.

(…)

  Beoordeling hoger beroep
7. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte 
heeft geoordeeld dat [bedrijf B] niet onder verantwoorde-
lijkheid van het college werkzaam is als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, van de Wob. Hij voert hiertoe aan dat het college 
verantwoordelijk is voor de financiën en voor 50% eigenaar 
is van Zeeland Seaports N.V. De Afdelingsjurisprudentie 
waarnaar de rechtbank heeft verwezen, gaat volgens hem 
hier dan ook niet op, aldus [appellant].
7.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwo-
gen (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 14 mei 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:1723) is, om te kunnen bepalen of een 
instelling, dienst of bedrijf dat zelf geen bestuursorgaan 
is werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een be-
stuursorgaan, bepalend in welke mate het bestuursorgaan 
opdrachten of aanwijzingen kan geven aan de instelling, 
dienst of bedrijf en/of in hoeverre de instelling, dienst of 
bedrijf zich dient te richten naar de opdrachten of aanwij-
zingen van het bestuursorgaan. Dit kan worden afgeleid uit 
bijvoorbeeld de statuten van de instelling, dienst of bedrijf 
of een door het bestuursorgaan en de instelling, dienst of 
bedrijf gesloten overeenkomst.
7.2. [bedrijf B] is een privaatrechtelijke rechtspersoon, 
te weten een besloten vennootschap. Zij is geen bestuurs-
orgaan als bedoeld in artikel 1:1 van de Algemene wet be-
stuursrecht, omdat zij niet is ingesteld krachtens publiek-
recht en niet is bekleed met enig openbaar gezag. Zeeland 
Seaports Beheer B.V. is enig aandeelhouder van [bedrijf B] 
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en ten tijde van belang was Zeeland Seaports N.V. enig aan-
deelhouder van Zeeland Seaports Beheer B.V. De provincie 
Zeeland was ten tijde van belang voor 50% aandeelhouder 
van Zeeland Seaports N.V. Daarnaast heeft de provincie op 
grond van een contractuele afspraak met Zeeland Seaports 
Beheer B.V. het recht om een bindende voordracht te doen 
voor de benoeming van één commissaris bij [bedrijf B]. 
Het college heeft ter zitting van de Afdeling toegelicht dat 
er bewust voor is gekozen om voor het verrichten van sa-
neringswerkzaamheden een privaatrechtelijke rechtsper-
soon op te richten, op afstand van de provincie, omdat de 
uitvoering van saneringswerkzaamheden geen kerntaak 
van de provincie is. Ook heeft het college toegelicht dat [be-
drijf B] verantwoording op hoofdlijnen heeft afgelegd over 
de besteding van de door de provincie Zeeland beschikbaar 
gestelde financiële middelen.
7.3. In de uitspraak van 14 mei 2014 heeft de Afdeling 
geoordeeld dat het enkele feit dat het bestuursorgaan een 
meerderheidsaandeel in een privaatrechtelijke rechtsper-
soon heeft onvoldoende is om aan te nemen dat die rechts-
persoon werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het 
bestuursorgaan. In dit geval gaat het om de situatie waarin 
de provincie niet direct aandeelhouder is van [bedrijf B], 
maar slechts indirect, omdat het voor 50% aandeelhouder 
van Zeeland Seaports N.V. was. De Afdeling is dan ook van 
oordeel dat het enkele feit dat de provincie voor 50% aan-
deelhouder was van Zeeland Seaports N.V. niet meebrengt 
dat [bedrijf B] onder verantwoordelijkheid van het college 
werkzaam is.
Voorts is uit de statuten noch uit andere stukken gebleken 
dat [bedrijf B] zich bij haar werkzaamheden moet richten 
naar opdrachten of aanwijzingen van het college. De om-
standigheid dat de provincie op grond van een contractuele 
afspraak met Zeeland Seaports Beheer B.V. het recht heeft 
om een bindende voordracht te doen voor de benoeming 
van één commissaris bij [bedrijf B] is hiertoe onvoldoende. 
Deze benoeming geeft het college immers slechts indirect 
invloed op de werkzaamheden van [bedrijf B] (vergelijk 
voormelde uitspraak van 14 mei 2014). De omstandigheid 
dat het college ten behoeve van de saneringswerkzaam-
heden financiële middelen aan [bedrijf B] ter beschikking 
heeft gesteld is eveneens onvoldoende. Hiermee heeft het 
college nog geen directe zeggenschap over de wijze waarop 
[bedrijf B] de saneringswerkzaamheden uitvoert.
Gezien het voorgaande is de Afdeling met de rechtbank van 
oordeel dat [bedrijf B] niet onder verantwoordelijkheid van 
het college werkzaam is. De rechtbank heeft dan ook terecht 
geoordeeld dat het college niet was gehouden om informa-
tie bij [bedrijf B] op te vragen om vervolgens inhoudelijk te 
toetsen of die informatie openbaar kon worden gemaakt op 
grond van de Wob.
Het betoog faalt.
8. (…)

  Conclusie

9. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen 
uitspraak dient te worden bevestigd.

10. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen 
aanleiding.

  Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State be-
vestigt de aangevallen uitspraak.

  Noot

1. Burgers en bedrijven kunnen met een beroep op de 
Wet openbaarheid van bestuur (hierna: ‘WOB’) verzoeken 
om informatie openbaar te maken voor eenieder als deze 
informatie berust bij een bestuursorgaan. Deze mogelijk-
heid uit artikel 3 lid 1 WOB zal bij veel burgers en bedrijven 
bekend zijn. Wat niet iedereen weet, is dat het ook moge-
lijk is een Wob-verzoek in te dienen bij een instelling, dienst 
of bedrijf dat onder de verantwoordelijkheid van een be-
stuursorgaan werkzaam is. Dit volgt eveneens uit artikel 3 
lid 1 WOB.
2. Dat deze mogelijkheid niet bij eenieder bekend is, 
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de uitleg die 
sinds de inwerkingtreding van artikel 3 lid 1 WOB aan het 
begrip bestuursorgaan wordt gegeven, steeds ruimer is ge-
worden. Op een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 
eerste lid, onder b Awb is de WOB immers ook gewoon van 
toepassing. Bij een dergelijk orgaan kan dus al rechtstreeks 
een Wob-verzoek worden ingediend en dan is het minder 
relevant dat een bestuursorgaan ook nog onder verant-
woordelijkheid van een ander bestuursorgaan als bedoeld 
in artikel 1a WOB – waarin staat op welke bestuursorganen 
de Wob van toepassing is - valt.
3. In de onderhavige uitspraak komt het begrip “een 
onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werk-
zame instelling, dienst of bedrijf” toch weer aan de orde. 
Appellant heeft op grond van de Wob het college van Ge-
deputeerde Staten van de provincie Zeeland (hierna: ‘GS’) 
verzocht om openbaarmaking van documenten over de 
sanering van het terrein van de voormalige fosforfabriek 
Thermphos. Thermphos was een bedrijf dat fosfor en fos-
forzuur produceerde en dat in november 2012 failliet is 
gegaan. Ten tijde van het faillissement was sanering nood-
zakelijk, zodat een overeenkomst is gesloten tussen de 
provincie Zeeland, Zeeland Seaports N.V. (eigenaar van de 
grond) en de curatoren van Thermphos. Tussen partijen is 
afgesproken dat Zeeland Seaports N.V. voor de sanering een 
speciaal bedrijf zou oprichten: bedrijf B. Het Wob-verzoek 
heeft (deels) betrekking op informatie over bedrijf B.
4. GS hebben een deel van de informatie niet ver-
strekt, omdat deze informatie niet berust bij GS maar bij 
bedrijf B. Appellant betoogt echter dat bedrijf B wel degelijk 
werkzaam is onder verantwoordelijkheid van GS en dat GS 
de informatie hadden moeten opvragen bij bedrijf B. GS zijn 
verantwoordelijk voor de financiën en zijn voor 50% eige-
naar van Zeeland Seaports N.V., aldus appellant. De Afdeling 
oordeelt kort gezegd dat bedrijf B niet onder verantwoor-
delijkheid van GS werkzaam is. De provincie was ten tijde 
van belang slechts indirect aandeelhouder van bedrijf B, 
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noch was er sprake van enige andere verplichting voor be-
drijf B om zich bij haar werkzaamheden te richten naar op-
drachten of aanwijzingen van GS. Het kunnen benoemen 
van één commissaris bij bedrijf B is onvoldoende, omdat GS 
zo slechts indirect invloed kunnen uitoefenen op de werk-
zaamheden van bedrijf B. Dat GS financiële middelen ter be-
schikking hebben gesteld, is eveneens onvoldoende, omdat 
GS daarmee nog geen directe zeggenschap hebben over de 
wijze waarop bedrijf B de saneringswerkzaamheden uit-
voert. GS hebben de informatie daarom terecht niet opge-
vraagd bij bedrijf B.
5. Het betoog van appellant behoeft enkele verduide-
lijking op dit punt. Hoewel uit de redactie van artikel 3 lid 
1 WOB volgt dat een informatieverzoek kan worden inge-
diend bij een bestuursorgaan of  bij een onder verantwoor-
delijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, 
dienst of bedrijf, betekent dit niet dat appellant zijn verzoek 
daarom ook bij bedrijf B had moeten indienen. In de juris-
prudentie wordt er in het algemeen van uitgegaan dat uit 
deze bepaling ook de plicht voor het bestuursorgaan voort-
vloeit dat deze de verzochte informatie moet opvragen bij 
de bedrijven, instellingen en diensten die onder diens ver-
antwoordelijkheid vallen.
6. Of een bedrijf werkzaam is onder verantwoor-
delijkheid van een bestuursorgaan is afhankelijk van de 
concrete omstandigheden van het geval. Onder verant-
woordelijkheid van een bestuursorgaan wil zeggen dat de 
bedoelde instellingen, diensten en bedrijven zich bij hun 
werkzaamheden moeten richten naar de opdrachten van 
een bestuursorgaan. Voor publiekrechtelijke diensten, be-
drijven en instellingen wordt aangenomen dat zij onder de 
werking van de Wob vallen, tenzij dit anders is geregeld. 
Voor de privaatrechtelijke diensten geldt het tegenoverge-
stelde; daar wordt uitgegaan van hun onafhankelijkheid, 
andere regelingen voorbehouden (Kamerstukken II 1986/87, 
19859, 3, p. 24). Om te kunnen bepalen of een instelling, 
dienst of bedrijf dat zelf geen bestuursorgaan is werkzaam 
is onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, is 
bepalend in welke mate het bestuursorgaan opdrachten 
kan geven aan de instelling, dienst of bedrijf en/of in hoe-
verre de instelling, dienst of bedrijf zich dient te richten 
naar de opdrachten van het bestuursorgaan (ABRvS 14 mei 
2014, ECLI:NL:RVS:2014:1723 (ProRail)). Hiertoe zijn feitelijk 
drie factoren van belang, namelijk (1) of het bestuursorgaan 
opdrachten of aanwijzingen kan geven, (2) of het bestuurs-
orgaan aanmerkelijke invloed heeft, en (3) of de instelling, 
dienst of bedrijf overwegend met overheidsgelden wordt 
gefinancierd.
7. Het enkele feit dat het bestuursorgaan een meer-
derheidsaandeel in een privaatrechtelijke rechtspersoon 
heeft, is onvoldoende. De uit het aandeelhouderschap 
voortvloeiende bevoegdheden om de leden van de Raad 
van Toezicht en de Raad van Commissarissen te benoemen 
en te ontslaan geven slechts indirecte invloed op de werk-
zaamheden, en zijn daarom ook onvoldoende. De uit het 
aandeelhouderschap voortvloeiende bevoegdheden met 
betrekking tot de financiën, zoals de goedkeuring van de 
jaarrekening, terwijl de instelling, dienst of bedrijf financi-

eel afhankelijk is van dat bestuursorgaan wegens de verle-
ning van subsidie, is om die reden niet reeds sprake van zeg-
genschap over de uitvoering van de werkzaamheden. Een 
goedkeuringsbevoegdheid ten aanzien van de benoeming 
van de directie, de vaststelling van de begroting en het be-
noemen van de meerderheid van de leden van de Raad van 
Toezicht is evenmin voldoende (ABRvS 11 december 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:2357). Dat een project is gelegen in de 
openbare ruimte en het bestuursorgaan hieraan deelneemt, 
maakt niet dat het bestuursorgaan een overwegende in-
vloed heeft op de instelling, dienst of bedrijf. Ook uit de 
gebruiksovereenkomst kan volgen dat het bestuursorgaan 
geen verantwoordelijkheid heeft voor het project (ABRvS 
1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1494).
8. Gelet op de bovengenoemde omstandigheden en 
jurisprudentie vinden wij het oordeel van de Afdeling in 
de onderhavige uitspraak begrijpelijk. Indirecte invloed 
van het bestuursorgaan is immers onvoldoende om aan te 
nemen dat een bedrijf werkzaam is onder verantwoorde-
lijkheid van een bestuursorgaan. Aandeelhouderschap via 
een andere rechtspersoon lijkt voor bestuursorganen een 
mogelijkheid om aan directe invloed te ontkomen. In de 
Thermphos-zaak was zo sprake van indirecte zeggenschap 
van 50%. Zelfs als GS meer dan 50% aandeelhouder waren, 
dan was dat alsnog onvoldoende voor directe zeggenschap. 
Het kunnen benoemen en ontslaan van een Raad van Toe-
zicht of de Raad van Commissarissen is onvoldoende, om-
dat in dat geval ook slechts sprake is van indirecte invloed. 
Als dat al onvoldoende is, is het kunnen voordragen van één 
commissaris, zoals in de onderhavige zaak, eveneens onvol-
doende. In zoverre past de Thermphos-uitspraak in de hui-
dige jurisprudentielijn.
9. Wanneer is dan wel sprake van een onder verant-
woordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instel-
ling, dienst of bedrijf? Wij kunnen ons voorstellen dat in 
statuten van rechtspersonen waarin de overheid een (meer-
derheids-)belang heeft, een bepaling is opgenomen dat de 
overheid een dwingende aanwijzing kan opleggen over de 
wijze waarop werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. 
Met ‘dwingende aanwijzing’ bedoelen we dat aan het niet 
opvolgen van de aanwijzing consequenties worden verbon-
den, bijvoorbeeld lagere financiering van overheidswege. 
Een dergelijke aanwijzingsbevoegdheid of dwingende be-
palingen over de wijze waarop werkzaamheden uitgevoerd 
dienen te worden, kunnen ook zijn opgenomen in overeen-
komsten tussen bedrijven en de overheid. In dergelijke ge-
vallen kunnen wij ons voorstellen dat een instelling, dienst 
of bedrijf wel is aan te merken als een onder verantwoorde-
lijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling.
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