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Semipublieke instellingen
De juridische positie van instellingen op het snijvlak van overheid en samenleving

Semipublieke instellingen
In dit onderzoek staat de vraag centraal wat de juridische positie is van semipu-
blieke instellingen in het Nederlandse rechtssysteem. Met de beantwoording van 
deze vraag wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het zoveel mogelijk wegne-
men van onduidelijkheden en onzekerheden die daaromtrent bestaan.

Semipublieke instellingen zijn in dit onderzoek ten eerste gedefinieerd als 
privaatrechtelijke rechtspersonen die institutioneel verbonden zijn met traditio-
nele overheidsinstellingen (de staat, gemeenten, provincies), bijvoorbeeld van-
wege de financiering, aandeelhouderschap, benoemingsrecht van bestuurders, 
aan wijzings- en goedkeuringsbevoegdheden. In de tweede plaats zijn het private 
rechtspersonen die maatschappelijke of publieke belangen behartigen. Zij bevin-
den zich daarmee op het snijvlak van overheid en samenleving en op het grensvlak 
van publiek- en privaatrecht.

Het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht
De beantwoording van de vraag naar de juridische positie van semipublieke instel-
lingen is onder andere afhankelijk van de manier waarop het onderscheid tussen 
publiek- en privaatrecht wordt benaderd. Semipublieke instellingen bevinden zich 
immers op het grensvlak van publiek- en privaatrecht, wat verschillende vragen 
doet rijzen omtrent het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht.

In het Nederlandse recht wordt onderscheid gemaakt tussen publiekrecht 
en privaatrecht. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat in het Nederlandse 
bestuursrecht de bijzondere positie van de overheid als vertrekpunt wordt 
genomen. Die positie is anders dan die van andere rechtssubjecten. De bijzon-
dere positie van de overheid is er enerzijds in gelegen dat de overheid altijd het 
publieke belang behartigt. Anderzijds wordt de bijzondere positie van de overheid 
gekenmerkt door het feit dat zij beschikt over een machtspositie. Voorts wordt 
in Nederland een categorische onderscheiding gemaakt tussen publiekrechtelijke 
normen en privaatrechtelijke normen. Hier manifesteert zich ook het verband 
met de unieke positie die de overheid in de samenleving inneemt. Zo brengt 
deze positie met zich dat de overheid aan andere (publiekrechtelijke) normen 
is onderworpen dan particulieren. Publiekrechtelijke normen zijn in ieder geval 
van toepassing op de overheid, die daaraan ook behoort te voldoen. Ten slotte 
is het handelen van de overheid in Nederland, onder omstandigheden, vatbaar 
voor beroep bij een aparte bestuursrechter. Het onderscheid tussen publiek- en 
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 privaatrecht is in  Nederland dus ook van belang in het kader van de toepasselijke 
rechtsbeschermings procedures.

In het Nederlandse recht is dus een aantal ijkpunten aan te wijzen met het oog 
waarop een (zinvol) onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht kan worden 
gemaakt. Deze ijkpunten dienen als inspiratiebron en aanknopingspunt voor de 
wijze waarop de analyse van de juridische positie van semipublieke instellingen 
in dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Semipublieke instellingen bevinden zich 
als gezegd immers op het grensvlak van publiek- en privaatrecht. Dit doet verschil-
lende vragen rijzen omtrent het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht. 
Zo dringt zich de vraag op in hoeverre semipublieke instellingen al dan niet tot de 
overheid kunnen worden gerekend, in hoeverre zij onderworpen zijn aan publiek-
rechtelijke normen en in hoeverre hun handelen vatbaar is voor bestuursrechte-
lijke rechtsbescherming.

De grenzen van de overheid: publiekrechtelijke normering en bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming
Ter beantwoording van de centrale vraag hoe semipublieke instellingen juridisch 
zijn gepositioneerd, is in dit onderzoek primair ingegaan op de publiekrechtelijke 
normering van semipublieke instellingen. Het gaat hier om de vraag in hoeverre 
publiekrechtelijke normen op semipublieke instellingen van toepassing kunnen 
zijn.

Vanwege hun privaatrechtelijke karakter is het niet vanzelfsprekend dat 
publiekrechtelijke normen op semipublieke instellingen van toepassing zijn. 
Publiekrechtelijke normen zijn normen die primair zijn ontwikkeld om het han-
delen van de overheid te normeren. Dit houdt verband met de eerder genoemde 
bijzondere positie die de overheid heeft in het recht. Die positie is anders dan 
die van andere rechtssubjecten. De bijzondere positie die de overheid inneemt, 
brengt met zich dat de overheid mede aan andere normering is onderworpen dan 
particulieren. Publiekrechtelijke normen zijn in ieder geval van toepassing op de 
overheid, die daaraan ook behoort te voldoen.

Tegen de achtergrond van voornoemd uitgangspunt – de bijzondere positie van 
de overheid – is het zinvol na te gaan wat de reikwijdte is van het overheidsbegrip 
met het oog op het toepasselijke recht. In het licht van het onderhavige onderzoek 
dringt zich in het bijzonder de vraag op in hoeverre semipublieke instellingen 
als overheidsinstellingen kunnen worden aangemerkt. Ter beantwoording van die 
vraag is in dit onderzoek geanalyseerd hoe naar positief recht in wetgeving en 
jurisprudentie, met het oog op het toepasselijke recht, onderscheid wordt gemaakt 
tussen overheid enerzijds en particuliere instellingen anderzijds. Het gaat hier 
om wetgeving die specifieke overheidsactiviteiten reguleert waarvan de toepas-
sing is beperkt tot de overheid, of die juist niet van toepassing is op de overheid. 
Aan de orde zijn gekomen de Algemene wet bestuursrecht (hoofdstuk 2), de 
Wet Nationale ombudsman (hoofdstuk 3), de Archiefwet 1995 (hoofdstuk 4), de 
Wet openbaarheid van bestuur (hoofdstuk 5), de Algemene wet gelijke behande-
ling (hoofdstuk 6), de Ambtenarenwet (hoofdstuk 7), de Auteurswet (hoofdstuk 
8) en de Comptabiliteitswet 2001 (hoofdstuk 9). Daarnaast is nagegaan hoe het 
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 onderscheid tussen overheid en niet-overheid wordt gemaakt met het oog op de 
toepasselijkheid van de grondrechten (hoofdstuk 10) en regels van Europeesrech-
telijke origine, zoals het aanbestedingsrecht (hoofdstuk 11), het mededingingsrecht 
(hoofdstuk 12) en rechtstreekswerkende richtlijnen (hoofdstuk 13).

Voorts is ingegaan op de (vervolg)vraag in hoeverre publiekrechtelijke normen 
van toepassing kunnen zijn op semipublieke instellingen die niet tot de overheid 
kunnen worden gerekend. In het bijzonder is ingegaan op de vraag naar de toepas-
selijkheid van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur op semipublieke 
instellingen die niet als bestuursorgaan in de zin van de Awb kunnen worden aan-
gemerkt (§ 2.3). Daarnaast is de horizontale werking van grondrechten aan de orde 
gekomen (§ 10.2.3 en § 10.3.3). Daarbij is onderzocht in hoeverre de grondrechten 
in horizontale zin van toepassing zijn op semipublieke instellingen. Hierbij is 
nagegaan aan de hand van welk criterium het toepasselijke recht wordt afgebakend 
en aan de hand van welke gezichtspunten dat criterium wordt geconcretiseerd.

Het onderscheid tussen overheid en particuliere instellingen wordt niet alleen 
gemaakt met het oog op de afbakening van de toepasselijke normen. Een andere 
reden waarom het onderscheid wordt gemaakt, houdt verband met de bestuurs-
rechtelijke rechtsbescherming. Het gaat hier meer in het bijzonder om de vraag naar 
de bevoegde rechter: in hoeverre is de bestuursrechter bevoegd het handelen van 
semipublieke instellingen te beoordelen? Deze vraag is in dit onderzoek meer 
secundair aan de orde gekomen (hoofdstuk 2).

In hoofdstuk 14 van dit onderzoek is de juridische positie van semipublieke instel-
lingen in Nederland onderworpen aan een rechtsvergelijking met Zuid-Afrika. 
Daarbij is zowel ingegaan op de vraag naar het toepasselijke recht als de vraag 
naar de toegang tot de rechter.

Het begrip overheid: een multifunctioneel en contextafhankelijk begrip
In dit onderzoek is met betrekking tot semipublieke instellingen nagegaan hoe 
het onderscheid tussen overheid en niet-overheid wordt gemaakt met het oog op 
zowel de toepasselijke rechtsnormen als de toegang tot de rechter. Het onderha-
vige onderzoek laat derhalve treffend zien dat het onderscheid tussen overheid en 
niet-overheid met verschillende oogmerken kan worden gemaakt. In die zin is het 
onderscheid dan ook als multifunctioneel te karakteriseren. Daarnaast is het onder-
scheid tussen overheid en niet-overheid ook binnen de vraag naar het toepasselijke 
recht multifunctioneel van aard. Zo dient het begrip overheid ter afbakening van 
bijvoorbeeld de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de WNo, de Wob, de 
Archiefwet 1995, de grondrechten en regels van Europeesrechtelijke origine zoals 
de Europese aanbestedingsregels en het mededingingsrecht etcetera.

Gebleken is dat afhankelijk van het oogmerk (of: functie) waarmee het onder-
scheid tussen overheid en niet-overheid wordt gemaakt, ook verschillende criteria 
worden gehanteerd. Dit brengt met zich dat er geen enkelvoudig en universeel 
criterium is aan de hand waarvan het begrip overheid kan worden afgebakend. In 
de ene situatie wordt een semipublieke instelling als overheid aangemerkt, en in 
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de andere situatie als particulier; de criteria verschillen afhankelijk van het oog-
merk waarvoor de criteria worden gebruikt en dat vormt tevens de reden waarom 
de uitkomsten per geval verschillen.

We zien dit niet alleen in de Nederlandse rechtsorde. In het Zuid-Afrikaanse 
recht doet zich hetzelfde voor. De criteria aan de hand waarvan wordt bepaald 
in hoeverre het handelen van een semipublieke instelling, die niet kan worden 
aangemerkt als ‘organ of state’, vatbaar is voor judicial review, zijn niet geheel 
gelijk aan de criteria ter afbakening van de verticale toepasselijkheid van de Bill of 
Rights, hoewel de criteria sterke gelijkenissen vertonen. De categorie van private 
instellingen die onderworpen zijn aan judicial review, is ruimer dan de categorie 
private instellingen waarop de Bill of Rights verticaal van toepassing is. Ook hier 
kunnen de verschillen worden verklaard vanuit de verschillende oogmerken waar-
voor de criteria worden gehanteerd.

De vaststelling van de reikwijdte en de invulling van het overheidsbegrip is 
mede afhankelijk van de context. Dit betekent dat het onderscheid tussen over-
heid en niet-overheid tevens contextafhankelijk van aard is. De context wordt in de 
eerste plaats bepaald door de aard van de juridische omgeving. Zo gelden voor het 
Europese aanbestedingsrecht andere criteria dan voor de toepasselijkheid van de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In de tweede plaats wordt de context 
mede bepaald door de context van de verschillende landen, in dit onderzoek Neder-
land en Zuid-Afrika. Uit het rechtsvergelijkende onderzoek blijkt dat de criteria 
die in beide landen worden gebruikt ter afbakening van de toegang tot de rechter 
en het toepasselijke recht een uiteenlopende inhoud hebben. Het springt in het 
oog dat de toegang tot de bestuursrechtelijke rechtsbeschermingsprocedure en de 
toepasselijkheid van publiekrechtelijke normen met betrekking tot semipublieke 
instellingen in Zuid-Afrika ruimer is dan in Nederland.

Een belangrijk gevolg van het multifunctionele contextgevoelige karakter 
van het overheidsbegrip is dat met name geen eenduidig antwoord gegeven kan 
worden op de vraag in hoeverre semipublieke instellingen publiekrechtelijk 
worden genormeerd. Het antwoord op die vraag is namelijk afhankelijk van de 
juridische omgeving waarin de betrokken normen fungeren. Daardoor zijn som-
mige publiekrechtelijke normen wel van toepassing op semipublieke instellingen, 
maar andere normen juist weer niet. Dit blijkt ook uit de casestudies die in dit 
onderzoek zijn gemaakt van enerzijds de woningcorporaties (toegelaten instellin-
gen) en anderzijds ProRail. Zo is ProRail niet gebonden aan de algemene beginse-
len van behoorlijk bestuur, maar wel aan de Europese aanbestedingsregels.

Uit de analyse van de verschillende overheidsbegrippen blijkt overigens dat niet 
altijd even duidelijk is waarom het door de wetgever of rechter gekozen criterium 
het juiste criterium is in het licht van het oogmerk van het begrip en de context 
waarin het begrip functioneert. Het is opmerkelijk dat de Europese rechters, het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Euro-
pese Unie, zich bij de keuze voor het juiste criterium (of de interpretatie daarvan) 
doorgaans wel expliciet rekenschap geven van de functie en de juridische context.
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Materiële en formele criteria
De criteria aan de hand waarvan de verschillende overheidsbegrippen in onze 
rechtsorde worden gedefinieerd, kunnen worden onderscheiden in twee typen, 
namelijk: materiële en formele criteria. Materiële criteria hebben betrekking op 
de inhoud van de handelingen die de betrokken semipublieke instelling verricht, 
ongeacht de interne organisatiestructuur of de invloed die entiteiten buiten de 
instelling hierop kunnen uitoefenen. Formele (of: institutionele of organisatori-
sche) criteria zien uitsluitend op de vraag wie handelt; het heeft betrekking op 
de organisatie (inclusief de invloed van buitenstaanders vooraf en achteraf, en de 
financiering).

Vanuit rechtszekerheidsoogpunt zou het aantrekkelijk zijn over een formeel 
overheidsbegrip te beschikken. Voor een daadwerkelijk effectief overheidsbegrip 
lijkt het echter onvermijdelijk dat het formele criterium wordt aangevuld met een 
materieel criterium. Niet voor niets is in dit onderzoek gebleken dat ter afbakening 
van het begrip overheid meestal een combinatie van zowel materiële als formele 
(of: organisatorische) criteria wordt gehanteerd.

Opmerkelijk is dat verschillende malen is gebleken dat daar waar ogenschijn-
lijk wordt uitgegaan van een materieel criterium, toch ook formele factoren een rol 
spelen. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking bij het bestuursorgaanbegrip in de 
zin van artikel 1:1 lid 1 aanhef en onder b Awb. Het b-orgaanbegrip, dat uitgaat van 
het materiële criterium ‘openbaar gezag’, wordt soms ook bepaald door formele, 
organisatorische omstandigheden. Te denken valt aan de Silicose-jurisprudentie, 
ook wel publieke taak-jurisprudentie genoemd. Op grond van deze rechtspraak 
wordt openbaar gezag aangenomen, zonder dat daarvoor een wettelijke grond-
slag bestaat, als een private rechtspersoon: (1) een publieke taak uitoefent; (2) de 
gelden waarmee hij zijn activiteiten financiert in overwegende mate van de over-
heid afkomstig zijn (financiële relatie); (3) de overheid invloed heeft – meestal 
door goedkeuring – op de criteria waarlangs de gelden worden besteed (inhou-
delijke relatie) en; (4) de activiteiten bestaan uit presterend bestuur, waardoor de 
private rechtspersoon als het ware fungeert als doorgeefluik tussen overheid en 
burger. Het concept van de publieke taak lijkt hierbij echter op zichzelf niet van 
betekenis. Bepalend in deze jurisprudentie is niet zozeer het materiële publieke 
taak criterium, maar vooral formele organisatorische elementen zoals de finan-
ciële en inhoudelijke relatie met de overheid. Ook in het Zuid-Afrikaanse recht 
wordt op het eerste oog primair uitgegaan van een materiële benadering; een 
handeling van een semipublieke instelling is vatbaar voor judicial review dan wel 
onderworpen aan de Bill of Rights als het gaat om de uitoefening van een ‘public 
function’. Gebleken is evenwel dat dit materiële criterium mede wordt ingevuld 
door formele, institutionele gezichtspunten. Dit betekent dat ook hier de materiële 
benadering sterk kan worden gerelativeerd. Het lijkt er op dat de rechter, zowel in 
Nederland als in Zuid-Afrika, vanwege de vaagheid van het concept publieke taak 
of ‘public function’, nauwelijks in staat is daaraan een materiële invulling te geven 
en genoodzaakt is terug te vallen op formele, institutionele factoren.
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Harmoniseren en systematiseren waar mogelijk, differentiëren waar nodig
De multifunctionele en contextafhankelijke benadering brengt als gezegd 
met zich dat een semipublieke instelling in de ene context als overheid wordt 
beschouwd en in de andere context als particulier. Dit kan in concreto natuurlijk 
de juiste keuze zijn, maar het komt ook voor dat de criteria onnodig verschil-
len. Dit staat op gespannen voet met het streven naar een zo consistent mogelijk 
rechtssysteem. Er zou naar gestreefd moeten worden deze discongruentie zoveel 
mogelijk te voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling dat zowel de wetgever 
als de rechter zoveel mogelijk streven naar harmonisatie en systematisering van 
overheidsbegrippen. Daarbij zou moeten gelden dat overheidsbegrippen die verge-
lijkbare functies hebben zoveel mogelijk worden aangeduid met dezelfde termen 
en materieel worden afgebakend aan de hand van uniforme criteria. Wat betreft 
terminologie zou hierbij het bestuursorgaanbegrip zoals geformuleerd in artikel 
1:1 lid 1 van de Awb tot uitgangspunt moeten worden genomen. Maar er moet ook 
ruimte zijn voor differentiatie als de functie of de juridische context van het betref-
fende begrip daartoe aanleiding geven. In dat geval zal de wetgever wel dienen te 
motiveren waarom een ander criterium dan openbaar gezag het juiste criterium 
is in verband met de functie die het criterium binnen de betrokken juridische 
context vervult. Kortom: harmoniseren en systematiseren waar mogelijk, (gemoti-
veerd) differentiëren waar nodig.

Beëindiging Silicose-jurisprudentie
In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat de bestuursrechter zijn bevoegdheid heeft uit-
gebreid naar semipublieke instellingen die over buitenwettelijk openbaar gezag 
beschikken. Deze uitbreiding bracht ook een uitbreiding van de toepasselijke 
publiekrechtelijke rechtsnormen met zich. De jurisprudentie die in dit kader tot 
ontwikkeling is gekomen, wordt wel aangeduid als Silicose-jurisprudentie. Op grond 
van deze rechtspraak wordt openbaar gezag aangenomen, zonder dat daarvoor een 
wettelijke grondslag bestaat, als een private rechtspersoon: (1) een publieke taak 
uitoefent; (2) de gelden waarmee hij zijn activiteiten financiert in overwegende 
mate van de overheid afkomstig zijn (financiële relatie); (3) de overheid invloed 
heeft – meestal door goedkeuring – op de criteria waarlangs de gelden worden 
besteed (inhoudelijke relatie) en; (4) de activiteiten bestaan uit presterend bestuur, 
waardoor de private rechtspersoon als het ware fungeert als doorgeefluik tussen 
overheid en burger.

De Silicose-jurisprudentie verdient naar mijn mening geen navolging en de 
toepassing ervan moet worden beëindigd. Weliswaar is de Silicose-jurisprudentie 
op het eerste gezicht aantrekkelijk, omdat de rechter bestuursrechtelijke rechts-
bescherming biedt in de situatie dat de overheid gebruikmaakt van een private 
rechtspersoon. Desondanks zijn tegen de Silicose-jurisprudentie verschillende 
bezwaren in te brengen die aan de toepassing van die jurisprudentie in de weg 
staan. Een punt van kritiek is dat de Silicose-rechtspraak leidt tot rechtsonzekerheid, 
niet alleen voor de op het grensvlak opererende private rechtspersonen, maar met 
name ook voor de burger. Dit wordt veroorzaakt door de vaagheid van de Silicose-
criteria. De criteria zijn betrekkelijk open waardoor niet duidelijk is hoever de 
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criteria reiken. De criteria hebben derhalve onvoldoende onderscheidend vermo-
gen. De vaagheid geldt in het bijzonder voor de eis dat sprake moet zijn van de 
uitoefening van een publieke taak. Dit maakt de publieke taak ongeschikt om te 
functioneren als criterium ter afgrenzing van de toegang tot de bestuursrechter. 
Daar komt bij dat de herkenbaarheid van de overheid in het gedrang komt, door-
dat de rechter door middel van de Silicose-rechtspraak goedkeurt dat de overheid 
zich hult in de privaatrechtelijke jas. Ten slotte wordt de Silicose-jurisprudentie 
in strijd geacht met het legaliteitsbeginsel. Zij vindt immers toepassing in gevallen 
waarin een wettelijke grondslag voor het handelen ontbreekt.

Het verdient aanbeveling dat Silicose-constructies voortaan worden voorzien 
van een adequate wettelijke grondslag. Tot het zover is, ben ik van mening dat 
men er als voorlopig alternatief voor kan kiezen de Silicose-constructie tijdelijk 
te duiden als mandaat en de beslissingen van de private rechtspersoon aan het 
achterliggende overheidsorgaan toe te rekenen. Op die manier kan de rechter 
bestuursrechtelijke rechtsbescherming bieden en wordt de constructie (tijdelijk) 
omgezet in een rechtsfiguur waarvan de juridische status en gevolgen uitgekris-
talliseerd zijn.

Uitbreiding bestuursorgaanbegrip met overwegende invloed
Semipublieke instellingen die onder overwegende overheidsinvloed staan, moeten 
publiekrechtelijk genormeerd worden. Daartoe dient de wetgever het criterium 
van overwegende overheidsinvloed op te nemen in de definitie van het bestuurs-
orgaanbegrip in de zin van artikel 1:1 Awb. Voor de duidelijkheid, dit criterium 
fungeert dan als extra criterium naast het reeds bestaande criterium van open-
baar gezag. Op die manier kan worden voorkomen dat de overheid via privaatrech-
telijke vormgeving publiekrechtelijke normering omzeild. Mocht publiekrechte-
lijke normering in dat geval belemmeringen opleveren voor de privaatrechtelijke 
taakbehartiging van de betrokken semipublieke instelling, dan biedt artikel 1:3 
lid 2 Awb voldoende mogelijkheden voor een genuanceerde toepassing van de 
publiekrechtelijke normen. De uitbreiding van het bestuursorgaanbegrip naar 
private instellingen met overwegende invloed, heeft niet alleen gevolgen voor 
de toepasselijke normen. Niet is uitgesloten dat de beoogde uitbreiding van het 
bestuursorgaanbegrip eveneens leidt tot een uitbreiding van de bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming, bijvoorbeeld in het kader van subsidiëring.

Publiekrechtelijke normering van semipublieke instellingen die geen bestuursorgaan 
zijn
Wanneer de door mij voorgestelde uitbreiding van het bestuursorgaanbegrip door 
de wetgever wordt overgenomen, dan zou een aanzienlijk deel van de problemen 
zijn opgelost. Een belangrijk gedeelte van de semipublieke instellingen dat onder 
het huidige recht buiten de boot valt qua publiekrechtelijke normering, is dan 
immers wel aan publiekrechtelijke normen onderworpen. Voor het geval dat de 
uitbreiding van het bestuursorgaanbegrip naar private instellingen met over-
wegende overheidsinvloed niet door de wetgever wordt overgenomen, is in dit 
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onderzoek nog ingegaan op de vraag in hoeverre publiekrechtelijke normen, zoals 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, van toepassing zouden moeten 
zijn op semipublieke instellingen die niet de status hebben van bestuursorgaan. 
Nagegaan is of het behartigen van een publieke taak dan wel het bekleden van een 
machtspositie mogelijk aanleiding kunnen vormen voor een dergelijke publiek-
rechtelijke normering. Het publieke taak-criterium en het criterium macht zijn 
ongeschikt gebleken om te kunnen dienen als afbakeningscriteria voor publiek-
rechtelijke normering van semipublieke instellingen die geen bestuursorgaan 
zijn. Publiekrechtelijke normering van semipublieke instellingen die niet kunnen 
worden aangemerkt als bestuursorgaan dient te worden gerealiseerd via een bijzon-
dere wettelijke regeling, waarbij de normering wordt toegesneden op de betrokken 
semipublieke instelling en niet verder gaat dan noodzakelijk is. Dat betekent niet 
dat de overheid direct tot ingrijpen dient over te gaan. Eerst zal moeten worden 
geïnventariseerd in hoeverre reeds aan het gewenste beschermingsniveau is 
voldaan, bijvoorbeeld door middel van zelfregulering of via inkleuring van open 
normen van het privaatrecht met op publiekrechtelijke normen gelijkende begin-
selen (‘congruentie’). Pas als dit tekortschiet, komt overheidsregulering in beeld.
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