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Samenvatting 
 
 
De organisatie van de bewegwijzering in Nederland gaat veranderen. Wij hebben hierover 
afspraken gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Interprovinciaal Overleg, de 
Unie van Waterschappen en de ANWB. Alle partijen onderschrijven het belang van de uniformiteit 
en continuïteit in de bewegwijzering, ook voor de toekomst.   
 
Afgesproken is dat voor de gezamenlijke wegbeheerders een nationale publieke organisatie in het 
leven wordt geroepen binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze organisatie wordt 
verantwoordelijk voor de publieke aspecten rondom de bewegwijzering, zoals het beheer van de 
database voor alle wegwijzers, de coördinatie en afstemming tussen wegbeheerders en het 
maken en / of toetsen van bewegwijzeringsplannen. De organisatie krijgt een wettelijke status en 
wordt aangestuurd door vertegenwoordigers van alle wegbeheerders. De noodzakelijke 
wetswijziging zal naar verwachting in 2013 in werking kunnen treden. Tot die tijd is er sprake van 
een transitiefase, waarin zoveel mogelijk op vrijwillige basis wordt toegewerkt naar de toekomstige 
organisatie. 
 
Voor de transitiefase adviseren wij u om de bestaande contracten met de ANWB en de Stichting 
bewegwijzering Nederland (SBN) in stand te laten of alsnog aan te sluiten bij SBN. Op die manier 
zal de overgang van de bestaande kennis en capaciteit naar de nieuwe organisatie het meest 
soepel kunnen verlopen. 
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
De organisatie van de bewegwijzering in Nederland gaat veranderen. Wij hebben hierover 
afspraken gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Interprovinciaal Overleg 
(IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de ANWB. Alle partijen onderschrijven het belang 
van de kwaliteit, uniformiteit en continuïteit in de bewegwijzering, ook voor de toekomst. 
 
Bewegwijzering is een verantwoordelijkheid van alle afzonderlijke wegbeheerders. Tot voor een 
aantal jaar geleden hadden nagenoeg alle wegbeheerders de uitvoering van hun 
bewegwijzeringstaak contractueel bij de ANWB ondergebracht. Op die manier was de onderlinge 
afstemming tussen wegbeheerders over de bewegwijzering in één hand bij de ANWB neergelegd. 
Ook werden wegbeheerders op die manier ‘ontzorgd’; zij hoefden hiervoor niet zelf ambtelijke 
capaciteit en kennis beschikbaar te hebben. 
 
Vanwege Europese aanbestedingsregels heeft de ANWB het initiatief genomen om de 
bewegwijzering in twee stichtingen (SBN en IBN) onder te brengen. De deelname van de ANWB 
in de Raad van Toezicht van beide stichtingen heeft vanaf het begin af aan ter discussie gestaan. 
VNG, IPO en UvW hebben om die reden hun achterbannen geadviseerd vooralsnog niet aan te 
sluiten bij de stichtingen. Om uit de impasse te geraken hebben de koepels van de 
wegbeheerders en de ANWB met behulp van een onderzoeksteam van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam een organisatiemodel voor de toekomstige bewegwijzering ontwikkeld. Het 
onderzoeksrapport is ter informatie bijgevoegd. 
 
Op basis van dit onderzoeksrapport hebben partijen afspraken gemaakt over de toekomstige 
organisatie van de bewegwijzering in ons land. Afgesproken is dat voor en door de gezamenlijke 
wegbeheerders een nationale publieke organisatie in het leven wordt geroepen binnen het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze organisatie wordt verantwoordelijk voor de publieke 
aspecten rondom de bewegwijzering, zoals het beheer van de database voor alle wegwijzers in 
ons land, de coördinatie en afstemming tussen wegbeheerders en het maken en / of toetsen van  
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bewegwijzeringsplannen. De organisatie krijgt een wettelijke status en wordt aangestuurd door 
vertegenwoordigers van alle wegbeheerders. De noodzakelijke wetswijziging zal naar verwachting 
in 2013 in werking kunnen treden. Tot die tijd is er sprake van een transitiefase, waarin zoveel 
mogelijk op vrijwillige basis wordt toegewerkt naar de toekomstige organisatie. In de bijlage van 
bijgevoegde brief van minister Schultz aan alle wegbeheerders worden hiertoe mogelijke opties 
voor de verschillende wegbeheerders beschreven. 
 
Voor de transitiefase adviseren wij u om de bestaande contracten met de ANWB en de Stichting 
bewegwijzering Nederland (SBN) in stand te laten of alsnog aan te sluiten bij SBN. Op die manier 
zal de overgang van de bestaande kennis en capaciteit naar de nieuwe organisatie het meest 
soepel kunnen verlopen. 
Het tijdelijk aansluiten bij SBN kan vooral van belang zijn voor grote(re) gemeenten die de 
komende jaren te maken krijgen met bewegwijzeringswerkzaamheden die boven de geldende 
aanbestedingsgrens uit komen.  
 
De ANWB heeft aangegeven dat zij zo spoedig mogelijk uit de Raad van Toezicht van beide 
stichtingen zal treden. Hiermee worden de juridische belemmeringen tegen de stichtingsvorm 
opgeheven. 
De ANWB heeft inmiddels te kennen gegeven dat zij - in het belang van de uniformiteit en 
continuïteit van de bewegwijzering - bereid is om de bestaande contracten te verlengen 
gedurende de gehele transitiefase, wanneer het overgrote deel van de wegbeheerders hiervan 
gebruik maakt.  
 
Op deze manier blijven de uniformiteit en continuïteit in de bewegwijzering het meest 
gewaarborgd. Tevens is een soepele overgang van bestaande capaciteit en kennis van ANWB en 
SBN naar de nieuwe nationale publieke organisatie mogelijk.  
 
Voor zover het gaat om de privaatrechtelijke aspecten rondom de bewegwijzering (laten maken, 
plaatsen en onderhouden van bewegwijzering) hebben de wegbeheerders - in de transitiefase én 
in de eindfase - volledige vrijheid om hierover afspraken te maken met marktpartijen, waaronder 
de stichting Inkoopbureau Bewegwijzering Nederland (IBN). 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

http://www.vng.nl/�
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De wegbeheerders in Nederland (Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen) 

hebben zich tot doel gesteld door middel van kwalitatief hoogwaardige bewegwijzering met de 

grootst mogelijke zekerheid en veiligheid, weggebruikers naar hun bestemming te leiden. Daarvoor 

wordt op borden langs de weg informatie gegeven over locaties, routes en afstanden. Over de wijze 

waarop de bewegwijzering in de toekomst in organisatorische zin dient te worden vormgegeven 

bestaan verschillende opvattingen. De ANWB had tot 2004 voor meer dan 100 jaar de facto een 

monopolie op de bewegwijzering, gestart vanuit een eigen initiatief om dit goed te regelen. Slechts 

een klein aantal gemeenten, zoals Zoetermeer en Almelo, heeft in die periode de bewegwijzering 

zelf ter hand genomen. Sinds de monopoliepositie van de ANWB werd doorbroken door toenmalig 

minister Netelenbos die van opvatting was dat deze in strijd zou zijn met EU wet- en regelgeving, is 

de bewegwijzering in Nederland op een meer gevarieerde wijze georganiseerd geraakt.1 Een aantal 

taken op dit gebied, zoals planontwikkeling, de uitvoering van regietaken en het beheer van een 

database voor een deel van het wegennet (thans is dat het rijkshoofdwegennet en de provinciale 

wegen van Zuid-Holland en Overijssel) wordt uitgevoerd door Tebodin, die eind 2008 een 

aanbesteding van Rijkswaterstaat en beide provincies inzake dit takenpakket heeft gewonnen. 

Het belang van een hoge kwaliteit van landelijke bewegwijzering wordt door zowel wegbeheerders 

als de ANWB en Tebodin erkend. Uniformiteit van vormgeving, continuïteit en consistentie van 

verwijzingsmethodiek en de veiligheid van constructies zijn aspecten die alle partijen belangrijk 

vinden. Ook zijn partijen het er over eens dat betere afstemming, samenwerking en regie nodig zijn 

om de kwaliteit en doelmatigheid ook voor de toekomst te waarborgen. Over de vraag hoe dit dient 

te worden vormgegeven lopen de meningen echter (vooralsnog) uiteen. Daaruit komt de 

vraagstelling van dit onderzoek voort. 

1.2 Vraagstelling en werkwijze 

Het directeurenoverleg voor bewegwijzering, waarin de gezamenlijke wegbeheerders (c.q. hun 

koepels waar van toepassing) en de ANWB zitting hebben, heeft prof dr M.J.W. van Twist van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam verzocht om een expertoordeel, voortvloeiend uit de wens van de 

minister van Verkeer en Waterstaat om nog een poging te doen de organisatie van de 

bewegwijzering in goed onderling overleg te regelen. Een begeleidingscommissie met een 

vertegenwoordiging vanuit iedere deelopdrachtgever heeft de uitvoering van het onderzoek 

begeleid. Om ervoor te zorgen dat ook de andere marktpartij (Tebodin), die in dit dossier en in de 

bewegwijzering een rol speelt, zich kan herkennen in de bevindingen en conclusies van het 

                                                      

1
 Deze opvatting komt voort uit de destijds heersende opvatting om diensten en producten transparant en in 

concurrentie aan te besteden. Overheden houden hiervoor sinds de invoering van de EU-dienstenrichtlijn het 

principe aan om altijd openbaar aan te besteden tenzij anderszins is toegestaan. 
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onderzoek, hebben wij in de gespreksronde en tijdens de bijeenkomst waar dit document is 

besproken ruimte gemaakt voor hun inbreng.  

Uit de voorgaande korte introductie van het dossier bewegwijzering komt de centrale vraagstelling 

naar voren die in dit onderzoek wordt behandeld en die op basis van ons expertoordeel van een 

antwoord zal worden voorzien: 

Hoe kan de bewegwijzering in Nederland optimaal worden georganiseerd ten behoeve van de 

doelmatigheid en kwaliteit, op basis van een beschrijving en verdeling van de publieke en private 

taken, alsmede een beoordeling van diverse organisatievormen? 

Het onderzoek is van start gegaan met een uitgebreide documentenstudie. In bijlage 1 is een 

overzicht opgenomen van alle aan ons ter beschikking gestelde documenten. Deze 

documentenstudie heeft de basis gevormd voor een gespreksronde waarin we uitgebreid met de 

wegbeheerders, de ANWB en Tebodin van gedachten hebben gewisseld over de geschiedenis van 

de bewegwijzering, de knelpunten die zich momenteel voordoen en de verdeling van taken over 

publieke en private partijen. Ook het CROW, dat de richtlijnen voor bewegwijzering opstelt2, en een 

van de bordenproducenten hebben wij in de gespreksronde betrokken. Een overzicht van onze 

gesprekspartners is opgenomen in bijlage 2. De voorlopige resultaten hebben wij geverifieerd en 

verdiept tijdens een bijeenkomst waarvoor alle eerder genoemde betrokken en belanghebbende 

partijen zijn uitgenodigd.3 De resultaten van ons onderzoek komen bijeen in dit expertoordeel, dat 

na bespreking in het Directeurenoverleg Bewegwijzering zal dienen als basis voor besluitvorming.  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee gaan we in op de geschiedenis van de bewegwijzering. Specifiek schetsen we 

hoe de huidige situatie is ontstaan, die wordt gekenmerkt door welhaast onwrikbare stellingnames 

en onderling verharde verhoudingen. In hoofdstuk drie gaan we vervolgens in op de knelpunten in 

zowel de organisatie van de bewegwijzering als in de bewegwijzering zelf. We laten hier zien welke 

kwesties voor de toekomst dienen te worden opgelost. In hoofdstuk vier gaan we dieper in op het 

marktordeningvraagstuk. We beschrijven de taken in de bewegwijzering en geven de huidige 

situatie van uitvoering (c.q. de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen publiek en 

privaat) weer. In hoofdstuk 5 komen we tot ons expertoordeel en schetsen we de organisatievorm 

die naar ons oordeel een uitweg kan bieden uit de ontstane impasses. In de bijlagen analyseren we 

de huidige taakuitvoering op het gebied van de bewegwijzering. In bijlage 3 is in een schematisch 

overzicht weergegeven welke specifieke taken binnen de bewegwijzering een publiek of privaat 

karakter hebben, in welke mate deze taken in concurrentie worden uitgevoerd en welke 

                                                      

2
 Een overzicht van de publicaties van het CROW op het gebied van bewegwijzering en de stand van zaken 

rondom de richtlijnen is te vinden in bijlage 4. Bron: CROW. 

3
 Tijdens de bijeenkomst waren Rijkswaterstaat, IPO, VNG, UVW, ANWB en Tebodin vertegenwoordigd. Zij 

hebben zowel tijdens de bijeenkomst als schriftelijk na afloop de mogelijkheid gekregen hun mening omtrent de 

concepttekst van dit  document kenbaar te maken.  
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vrijheidgraden er in die uitvoering daarvan bestaan. Voor een goed begrip van de achtergronden 

van ons advies is het wenselijk dit schema in ogenschouw te houden. 
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2. Het dossier bewegwijzering 

2.1 De historie van het dossier 

Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd, is duidelijk geworden dat een deel van de historie die 

verbonden is met het dossier bewegwijzering inzichtelijk is opgeschreven in rapporten, documenten 

en adviezen. Het gaat dan om wat we de „formele‟ geschiedenis van de bewegwijzering kunnen 

noemen. Het is deze geschiedenis die heeft geleid tot de vraagstelling zoals die aan ons is 

voorgelegd. In algemene zin kunnen we stellen dat dit het verhaal is van de bewegwijzering die, als 

gevolg van Europese aanbestedingsregels, niet langer onderhands aan de ANWB als toenmalig 

monopolist gegund kon worden. Het is deze geschiedenis die de ANWB ertoe brengt de stichting 

IBN en SBN op te richten, die leidt tot juridisch advies en verschillende zienswijzen van 

advocatenkantoren en die uitmondt in een verschil van mening tussen de verschillende 

wegbeheerders onderling over de vraag hoe de bewegwijzering in de toekomst zo optimaal mogelijk 

langs de lijn van publiek en privaat is te organiseren. 

Dit is echter slechts een beperkt deel van de ontwikkeling die zich het afgelopen decennium rondom 

het dossier bewegwijzering heeft voltrokken. Er bestaat, zo blijkt uit onze gesprekken, ook een meer 

„informeel‟ deel van de geschiedenis dat niet op papier staat, dat vaak onbesproken blijft maar 

waarvan alle betrokkenen aangeven dat het van grote invloed is op de wijze waarop de organisatie 

van de bewegwijzering momenteel is ingericht en betrokkenen met elkaar omgaan. Hierbij gaat het 

in algemene zin om al die kwesties die het proces hebben beïnvloed, die soms maar zijdelings aan 

de bewegwijzering raakten of die daar inhoudelijk bezien zelfs eigenlijk helemaal niets mee te 

maken hadden. Dat is het verhaal over de uitstralingseffecten die samenhingen met het escalerend 

conflict tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de ANWB rondom de beprijzing van het 

weggebruik, de broeiende onvrede bij een aantal wegbeheerders over de intransparantie van de 

werkwijze en prijsvorming van de ANWB voor bewegwijzering door de jaren heen en ernstig 

verstoorde persoonlijke verhoudingen. Deze combinatie van factoren heeft geleid tot veel onrust in 

de onderlinge betrekkingen, het innemen van steeds steviger stellingnamen en een opvallende 

verharding van het debat over de bewegwijzering. Juist dit meer informele deel van de geschiedenis 

laat zich niet objectief beschrijven op basis van alleen schriftelijke stukken, maar laat zich wel 

reconstrueren op basis van gesprekken met de betrokkenen die in de voorbije periode een rol 

hebben gespeeld in dit dossier.4 

Bovenstaande beschrijving geeft aan dat zowel de formele als de informele geschiedenis van 

belang moeten worden geacht voor een goed begrip van de huidige discussie over de organisatie 

                                                      

4
 Zie bijlage 2 voor een overzicht van gesprekspartners. Het is overigens een misverstand te denken dat alleen 

een vaststelling van feiten op basis van formele stukken „wetenschappelijk‟ en „objectief‟ zou zijn. Ook op basis 

van eigen „fact finding‟, in combinatie met gesprekken waarin het vastgestelde procesverloop ter controle nog 

eens aan betrokkenen worden voorgelegd, is een methodisch houdbare en dus wetenschappelijk 

verantwoorde reconstructie van de geschiedenis rond dit dossier mogelijk.  
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van de bewegwijzering en voor het doorgronden van de inhoudelijke knelpunten die zich thans 

manifesteren rondom de bewegwijzering. Op basis van de aan ons ter beschikking gestelde 

documentatie en de gesprekronde die we hebben gemaakt, duiden we hierna de meest in het oog 

springende punten uit zowel de formele als de informele geschiedschrijving rondom het dossier 

bewegwijzering.  

2.2 De formele geschiedschrijving 

Startpunt voor een formele geschiedschrijving over het dossier bewegwijzering moet natuurlijk de 

constatering vormen dat in Nederland de vereniging van wielrijders zich al in 1894 uit eigen 

beweging met de bewegwijzering is gaan bezighouden.5 Als dienst aan de leden is de 

bewegwijzering in de beginperiode bovendien ook nog eens volledig door de ANWB zelf 

gefinancierd. Kort gezegd blijft de betrokkenheid van de (rijks-)overheid als wegbeheerder bij dit 

dossier vervolgens lange tijd zeer beperkt en is er in de jaren tachtig van de vorige eeuw ten tijde 

van de grote operaties zelfs sprake van taakafstoting, waarbij personeel van Rijkswaterstaat met 

deskundigheid op dit terrein wordt overgedaan aan de ANWB om van daaruit de bewegwijzering 

verder te verzorgen. Mede onder invloed daarvan ontwikkelt deze organisatie ook een 

monopoliepositie die lange tijd volstrekt onomstreden blijft, niet in het minst omdat de kwaliteit van 

de taakvervulling absoluut niet in het geding is en zelfs in veel van de ons omringende landen wordt 

geroemd. 

Onder invloed van de introductie van nieuwe Europese aanbestedingsregels ontstaan op den duur 

evenwel steeds indringender vragen over de houdbaarheid van deze situatie en ontwikkelt zich een 

steeds steviger wens om de bestaande relaties tussen ANWB en wegbeheerders te herijken, niet 

alleen maar in ieder geval ook op het gebied van bewegwijzering.6 Dit leidt ook tot dynamiek in het 

inkoopbeleid en de onderlinge verhoudingen aangezien inkopers geneigd zijn steeds slimmer en 

goedkoper in te kopen.  

Verkeer en Waterstaat en ANWB laten vervolgens hun relaties op vier gebieden extern 

onderzoeken: verkeersinformatie, praatpalen, incident management en bewegwijzering. Uit dit 

onderzoek komt naar voren dat een aanbesteding noodzakelijk zou zijn als de relatie met de ANWB 

op dit moment voor het eerst zou worden aangegaan – wat niet het geval is. Tegelijk blijkt dat een 

bestaande relatie, zoals die zich heeft ontwikkeld ten aanzien van de bewegwijzering, in principe 

nog wel zou kunnen worden voortgezet.7 Het bestaande en historisch gegroeide monopolie van de 

ANWB komt ondertussen evenwel toch steeds meer onder druk te staan, op het moment dat 

                                                      

5
 Nadere beschouwing bij: ANWB, De organisatie van de bewegwijzering in Nederland, Den Haag, 4 maart 

2010, p. 7. 

6
 Deze stellingname werd versterkt door een intern rapport van de accountant van Rijkswaterstaat dat de 

vigerende situatie de facto grote risico‟s met zich meebracht. 

7
 The Boston Consulting Group, Eindrapportage inzake onderzoek naar onderlinge relatie, 4 juli 2001, p.5.  Zie 

ook Bijlage IV: juridische toetsing bij dit rapport, gedateerd op 14 juni 2001 waar wordt geconcludeerd dat er 

geen juridische verplichting is de overeenkomst DW39 te beëindigen. 
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Rijkswaterstaat besluit om de bewegwijzering op het rijkswegennet in 2003 aan te besteden. De 

marktwerking- en dereguleringsoperatie krijgt zijn beslag binnen de overheid en de invoering van 

het “markt tenzij-principe”, die in deze periode bij RWS hoog in het vaandel staat, blijft niet zonder 

gevolgen voor taakvervulling met betrekking tot de bewegwijzering. Er schrijven zich acht partijen in, 

waaronder de ANWB, maar Tebodin wint de aanbesteding. Van 2004 tot en met 2008 voert het 

ingenieursbureau vervolgens voorheen door de ANWB uitgevoerde taken met betrekking tot de 

bewegwijzering op de rijkswegen uit. 

De ANWB onderzoekt hoe bewegwijzering in Nederland centraal georganiseerd zou kunnen 

worden. Daaruit vloeit voort dat eind 2007, na de door de ANWB verloren aanbesteding, met het 

oog op de herstructurering van de bewegwijzering in Nederland, de Stichting Inkoop Bewegwijzering 

Nederland (IBN) en Stichting Bewegwijzering Nederland (SBN) worden opgericht.8 IBN gaat zich 

richten op de inkoop en doorlevering van de voor de bewegwijzering benodigde materialen. 

Daarvoor treedt de stichting op als aanbestedende dienst. Ook draagt zij zorg voor het tot uitvoer 

brengen van bewegwijzeringplannen. SBN gaat zich richten op het beheren van de databank met 

bewegwijzeringgegevens, het voeren van regie dien aangaand, het opstellen van 

bewegwijzeringplannen en het functioneren als kenniscentrum.9 Met de oprichting van SBN wil de 

ANWB voor overheden de mogelijkheid creëren om een alleenrecht voor de uitvoering van 

bewegwijzeringstaken te verstrekken waardoor aanbesteding niet langer noodzakelijk is, dit met het 

oog op het algemene belang dat samengaat met de uniformiteit en continuïteit van en de 

verkeersveiligheid als gevolg van duidelijke bewegwijzering. De ANWB laat zich bij dit alles 

ondersteunen door advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. 

Vervolgens vraagt het IPO zich in de loop van 2008 af of in de adviezen van De Brauw Blackstone 

Westbroek wel de volledige aanbestedingsproblematiek in kaart is gebracht. Deze adviezen liggen 

immers ten grondslag aan het functioneren van de beide stichtingen en aan de aannames dat de 

provincies IBN zonder voorafgaande aanbesteding met de inkoop van materialen zouden kunnen 

belasten en dat de provincies aan SBN een alleenrecht kunnen verstrekken voor het uitvoeren van 

werkzaamheden waarvoor onder normale omstandigheden een aanbestedingsplicht geldt.10 Het is 

voor het IPO (en de facto voor alle wegbeheerders) belangrijk te weten dat in zee gaan met de 

stichtingen later niet tot een terechtwijzing door de rechter zal leiden wegens het onterecht niet 

volgen van aanbestedingsprocedures. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn krijgt van het IPO de 

opdracht om nader te adviseren omtrent de hiervoor genoemde kwesties.  

                                                      

8
 Vergelijk: De Brauw Blackstone Westboek, Notitie IBN en SBN: reactie PRDF op advies 7 juli 2008, Den 

Haag/Amsterdam, 23 november 2009, p. 1.  

9
 De doelstelling van beide stichtingen zoals die hier zijn samengevat, zijn terug te lezen in de statuten van 

beide stichtingen. Wij hebben kunnen beschikken over de versies zoals deze door De Brauw Blackstone 

Westbroek op 21 augustus 2009 te Amsterdam zijn opgemaakt. 

10
 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, IPO – advies inkoop bewegwijzering, Den Haag, 19 juni 2008, p. 4. 
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Het advies van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn wordt vervolgens door de ANWB voor een 

reactie voorgelegd aan De Brauw Blackstone Westbroek. In de loop van 2008 en 2009 reageren de 

beide advocatenkantoren verschillende keren op elkaar. De laatste (bij ons bekende) reactie komt 

van De Brauw Blackstone Westbroek en dateert van 23 november 2009.11  

Tot op heden hebben, voor zover bij ons bekend, de advocaten van beide kantoren nog niet om 

tafel gezeten om de verschillen in hun adviezen gezamenlijk te bespreken en te bezien of en hoe 

deze overbrugbaar zijn. Het debat over de organisatie van de bewegwijzering heeft daarmee niet 

alleen een juridisch karakter gekregen maar lijkt er ook eerder op gericht het geschil op scherp te 

zetten dan tot een definitieve beslechting van de zaak te komen.  

Om toch een beslissing af te dwingen, wordt door de wegbeheerders vervolgens advies gevraagd 

aan bureau Twynstra Gudde.12 Dit onderzoeksrapport leidt wederom niet tot een beslechting van 

wat inmiddels een (prestige)strijd is geworden. Met een reactie van De Brauw Blackstone 

Westbroek op dit rapport krijgt de discussie andermaal een juridisch-technisch karakter.13 De 

partijen zijn het erover eens dat de poging om met dit onderzoek tot een beslechting van de strijd te 

komen niet is gelukt. De redenen die zij daarvoor geven verschillen echter. Zo zien bijvoorbeeld de 

koepels het optreden van de ANWB omtrent dit rapport in de richting van Rijkswaterstaat als lobby 

in achterkamertjes waardoor een kansrijk en door hen gedragen rapport niet tot het gewenste 

resultaat heeft geleid. De ANWB is juist weer ontevreden over het feit dat ze niet is betrokken bij het 

onderzoek, anders dan na herhaald uitdrukkelijk verzoek en dat het rapport de juridische kwesties 

die uitgangpunt waren voor het onderzoek niet behandelt. 

VNG en IPO besluiten daarop hun leden te adviseren om voorlopig niet met beide stichtingen in zee 

te gaan.14 Hierop ontstaat er een impasse, aangezien de adviezen van IPO en VNG voor de meeste 

wegbeheerders zwaarwegend zijn en de positie van IBN en SBN omstreden blijft, met als 

uiteindelijk risico dat de uniformiteit en de continuïteit van de bewegwijzering in het gedrang zou 

kunnen komen. De strijd rond beide stichtingen lijkt daarbij een strijd op zich te worden en deze 

strijd leidt af van hetgeen wegbeheerders zou moeten bezighouden: hoe borgen wij als 

                                                      

11
 De uitwisseling van reacties waarover wij beschikken volgt de volgende tijdlijn: De Brauw Blackstone 

Westbroek, Notitie Herstructurering Bewegwijzering, Den Haag/Amsterdam, 22 oktober 2007; Pels Rijcken & 

Droogleever Fortuijn, IPO – advies inkoop bewegwijzering, Den Haag, 19 juni 2008; De Brauw Blackstone 

Westbroek, Notitie naar aanleiding van de concept notitie d.d. 19 juni 2008 van Pels Rijcken & Droogleever 

Fortuijn advocaten van Provincie Zuid-Holland, Den Haag/Amsterdam, 7 juli 2008; Pels Rijcken & Droogleever 

Fortuijn, IPO – advies inkoop bewegwijzering, Den Haag, 23 juli 2008 en De Brauw Blackstone Westboek, 

Notitie IBN en SBN: reactie PRDF op advies 7 juli 2008, Den Haag/Amsterdam, 23 november 2009. 

12
 Resulterend in het rapport: Twynstra Gudde, Bewegwijzeringsonderzoek, Amersfoort, 17 november 2009. 

13
 Voor verdieping zie: De Brauw Blackstone Westbroek, Notitie IBN en SBN: reactie op 

bewegwijzeringsonderzoek Twynstra Gudde d.d. 16 november 2009, Amsterdam, 23 november 2010. 

14
 Zie bijvoorbeeld de brief van de VNG aan haar leden met betrekking tot de stand van zaken „toekomst 

bewegwijzering‟ van 16 november 2009 met kenmerk BAMM/U200902499. 
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wegbeheerders de uniformiteit en continuïteit van bewegwijzering en hoe organiseren wij dit 

procesmatig. Ons expertoordeel behelst in dat licht niet alleen de wens om te komen tot een goed 

onderbouwde opvatting over deze kwestie, maar is ook te bezien als een stimulans om uit de 

inmiddels ontstane impasse te geraken. 

De ANWB heeft voor haar dienstverlening altijd een contractuele relatie onderhouden met 

gemeenten en provincies. Ondertussen hebben nagenoeg alle provincies en 44 gemeenten hun 

contract met de ANWB beëindigd.15 Toen het contract tussen Rijkswaterstaat en Tebodin over de 

bewegwijzering van het hoofdwegennet per 1 januari 2009 afliep hebben Zuid-Holland en Overijssel 

besloten gezamenlijk met Rijkswaterstaat een eigen aanbestedingsprocedure te starten voor de 

regietaken.16 Tebodin heeft ook deze aanbesteding gewonnen. Noord-Holland heeft een eigen 

aanbesteding gehouden en die is gewonnen door de ANWB.17  

2.3 Het onuitgesproken deel van de geschiedenis 

De impasse die hiervoor is beschreven, is niet alleen de resultante van ontwikkelingen met 

betrekking tot de aanbesteding van het rijkswegennet en de interventie van de ANWB om voor de 

langere termijn de bewegwijzering op een andere manier, namelijk via een tweetal stichtingen, in te 

richten. In het samenwerking- en onderhandelingsproces hebben zich in de loop der jaren 

verschillende gebeurtenissen voorgedaan die soms slechts zijdelings met het dossier zelf verband 

houden maar wel hebben bijgedragen aan verharding van verhoudingen en het ontstaan van de 

onderlinge impasse.  

In dezelfde periode dat de Europese aanbestedingsregels zich steeds verder ontwikkelen (rond 

2000), wordt namelijk ook een heftige discussie gevoerd over de beprijzing van het weggebruik. 

Toenmalig minister Netelenbos en ANWB hoofddirecteur Nouwen komen in een stevig conflict met 

elkaar, waarbij niet wordt geschroomd de media in te schakelen om de publieke opinie te 

beïnvloeden. Als reactie op de door het ministerie als bijzonder onwelwillend ervaren houding van 

de ANWB, besluit Verkeer en Waterstaat kwesties als bewegwijzering, maar bijvoorbeeld ook de 

praatpalen, verkeersinformatie en het incidentmanagement, niet langer automatisch als onderdeel 

van het takenpakket van de ANWB te beschouwen.18 Een beslissing die bij de ANWB weer 

ingewikkeld valt, ook al omdat de ontwikkeling van activiteiten op dit gebied vaak is ingegeven door 

                                                      

15
 Zie ook: ANWB, De organisatie van de bewegwijzering in Nederland, Den Haag, 4 maart 2010, p. 23. 

16
 Dit betreft regietaken ten aanzien van ten eerste de tekststrategie, ten tweede het bewegwijzeringplan, ten 

derde het bestek en de kostenraming en tot slot de regie bij levering, plaatsing en verwerking conform de 

specificaties van de database. 

17
 Twynstra Gudde, Bewegwijzeringsonderzoek, Amersfoort, 17 november 2009, p. 6.  Volledigheidshalve moet 

ook worden vermeld dat SBN niet inschrijft op de aanbestedingen, omdat zij als uitbestedende dienst niet in 

concurrentie mag treden. 

18
 Zie ook de brief van 19 oktober 2001 van minister Netelenbos aan de voorzitter van de Vaste 

Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer, met als kenmerk HKW/UB/2001/8746. 
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eigen initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel en het willen opvullen van ruimte die de overheid tot 

dan toe heeft laten liggen. Gesprekken om deze problematiek op inhoudelijke gronden op te lossen 

verzanden evenwel, en verworden steeds meer tot een tegenstelling op het persoonlijke vlak.19 Het 

spreekt voor zich dat deze ontwikkeling weliswaar primair voor Rijkswaterstaat betekenis had, maar 

dat de andere wegbeheerders hiervan wel ook de gevolgen ondervonden hebben. 

De discussie over het dossier bewegwijzering is daarmee niet alleen terug te voeren op een 

inhoudelijk verschil van opvatting maar houdt ook zeker verband met verstoorde verhoudingen 

tussen de betrokken bestuurders die weer doorwerkt in de opstelling van de organisaties die zij 

vertegenwoordigen. De keuze voor aanbesteding van de bewegwijzering van het rijkswegennet in 

2003 laat zich in dat licht mede terug voeren op de onmogelijkheid van Rijkswaterstaat en de ANWB 

om tot een vergelijk te komen – ook in heel andere dossiers dan de bewegwijzering zelf. 

Mede gevoed door de discussies op Rijksniveau laait ook bij decentrale overheden en binnen de 

koepels VNG en IPO de onvrede op over de rol van de ANWB. Hoewel de wegbeheerders over het 

algemeen tevreden zijn over de door de ANWB geleverde kwaliteit en de uitvoering van taken die 

veel werk uit handen kan nemen, groeit ondertussen wel de kritiek op de ondoorzichtigheid van de 

daaraan verbonden prijzen en de soms als intransparant ervaren werkwijze van de ANWB. 

Daarnaast valt er kritiek te beluisteren als het gaat om de doorlooptijd en de prioriteitstelling bij 

projecten. Een kwestie die voor de ANWB weer ingewikkeld ligt, omdat veel taken die de ANWB in 

de bewegwijzering uitvoert nooit formeel zijn benoemd en al evenmin van een duidelijke prijs zijn 

voorzien. Bovendien is ons gebleken dat de ANWB ook bewegwijzeringstaken uitvoert voor 

wegbeheerders die geen formele overeenkomst met de ANWB hebben afgesloten. Daarnaast zijn 

taken van regie en coördinatie wel door de ANWB vervuld, maar nooit apart en/of transparant 

doorberekend aan wegbeheerders (c.q. ze waren versleuteld in de berekende prijzen voor de 

borden). Het gaat hier bijvoorbeeld ook om deelname aan CROW-werkgroepen en NEN-

normencommissies. 

Voor verschillende wegbeheerders en koepelorganisaties is het sentiment omtrent intransparantie 

van de prijsopbouw evenwel dusdanig zwaarwegend dat ze zich ook nu nog geen hernieuwde 

samenwerking met de ANWB kunnen voorstellen - al geven ze in gesprekken met ons aan dat er op 

de geleverde kwaliteit op zich niet veel is aan te merken.20 Hierbij ging het overigens niet om de 

rechtmatigheid van de bestedingen – die werd immers steeds door een accountant gecontroleerd 

en in orde bevonden – maar om intransparantie met betrekking tot de doelmatigheid van de 

bestedingen en toerekening van kosten. Het feit dat de stichtingen die de activiteiten op het terrein 

van bewegwijzering van de ANWB gaan overnemen (onvermijdelijk) privaatrechtelijk zijn opgezet, 

blijkt in die omstandigheid voldoende reden voor terughoudendheid om met de stichtingen in zee te 

willen gaan. Dat biedt een verklaring voor het feit dat de koepels van wegbeheerders (met 

uitzondering van de gemeente Amsterdam, namens de G4) tot op heden geen toezichthouders in 

                                                      

19
 Dat is vanuit verschillende bronnen bevestigd. Zie bijlage 2 voor een overzicht van gesprekspartners.  

20
 Overigens kan van hernieuwde samenwerking formeel geen sprake meer zijn omdat de ANWB heel duidelijk 

heeft aangegeven te stoppen met haar activiteiten rond bewegwijzering.  



 

 

 

 

 
 

13 

 

de raden van toezicht van de beide stichtingen hebben benoemd. De juridische barrières die in de 

uitwisseling van adviezen tussen advocatenkantoren worden benoemd - en die door veel 

betrokkenen als ‘op zich overkomelijk’ worden aangeduid21 - lijken daarin tenminste ook strategisch 

te worden benut om niet opnieuw met de ANWB in zee te (hoeven) gaan. Gedane zaken nemen 

geen keer, maar als een op hoofdlijnen vergelijkbare constructie niet vanuit de ANWB maar door de 

overheid in een publiekrechtelijke organisatievorm (anders dan een stichting) zou zijn opgezet, dan 

was naar onze inschatting de huidige discussie waarschijnlijk niet aan de orde geweest. Zie op dit 

punt hoofdstuk 5 voor een nadere uitwerking. 

Wanneer in december 2003 Tebodin als winnaar van de aanbesteding van de bewegwijzering op 

het rijkswegennet met de uitvoering van taken begint, ontstaat een scala aan kwesties die de 

uitvoering van bewegwijzering er praktisch gezien niet eenvoudiger op maken en vooral ook de 

onderlinge verhoudingen op scherp stellen. Het contract tussen Rijkswaterstaat en de ANWB 

specificeert wel dat de bewegwijzeringgegevens mede eigendom zijn van de opdrachtgever, maar 

stamt uit een tijd van voor de algemene doorbraak van de computer. Omtrent het eigendom van de 

software die de ANWB in eigen beheer heeft laten ontwikkelen, worden vragen opgeworpen.22 De 

ANWB levert dan ook bij de overdracht digitaal pdf bestanden op van alle informatie die in de 

database aanwezig is, maar niet de gewenste CAD-tekeningen. Tebodin kan deze informatie niet 

inlezen in de nieuw gebouwde database. Tebodin heeft daarvoor een nieuwe architectuur 

ontwikkeld die gebruik maakt van het BPS systeem, zoals dat ook door Rijkswaterstaat zelf wordt 

gebruikt. Hierdoor ontstaan behoorlijke transitiekosten. Tebodin heeft uiteindelijk extra werk moeten 

verzetten om de nieuwe database op orde te krijgen. Ook blijken decentrale directies van 

Rijkswaterstaat niet goed voorbereid op hun opdrachtgevende taak richting Tebodin. Zo moeten 

decentrale directies deelopdrachten verstrekken aan Tebodin en neemt Tebodin alleen de 

planvorming voor zijn rekening en geen plaatsing en levering. Voorheen verzorgde de ANWB dit 

allemaal. De nieuwe uitvoerder van de bewegwijzering ziet zich uiteindelijk genoodzaakt een soort 

„road show‟ op te zetten samen met Rijkswaterstaat om bij alle decentrale directies van gedachten 

te wisselen omtrent de nieuwe situatie. Tot slot noemen we hier nog het feit dat in de overgang van 

ANWB naar Tebodin geen overgangsperiode is benoemd. De overgang was daarmee op 1 

december 2003 een feit. Uiteindelijk heeft Rijkswaterstaat met de ANWB nog een lijst van 30 grote 

projecten opgesteld die in de periode voor de aanbesteding aan de ANWB waren gegund en die de 

ANWB mocht afmaken. Uiteindelijk heeft de overgang van ANWB naar Tebodin ongeveer twee jaar 

in beslag genomen. Bij de gebruikers van de dienstverlening van Tebodin is inmiddels, na 

verklaarbare opstartproblemen, sprake van algemene tevredenheid.  

                                                      

21
 Dat is in gesprekken met betrokkenen vele malen bevestigd. Zie voor een overzicht van gesprekspartners 

bijlage 2. Zie in dat kader ook: De Brauw Blackstone Westboek, Notitie IBN en SBN: reactie PRDF op advies 7 

juli 2008, Den Haag/Amsterdam, 23 november 2009, p. 1. Dit neemt overigens niet weg dat de betrokkenheid 

van publieke instellingen bij de beide stichtingen op zich niet zonder risico of complicaties is. Zie over onze 

voorkeursconstructie meer in hoofdstuk 5. 

22
 Zie in dat verband ook de analyse van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, IPO – advies inkoop 

bewegwijzering, Den Haag, 19 juni 2008, p. 3-6. 
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Op 1 januari 2006 wordt Rijkswaterstaat een agentschap van het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat. Met de nieuwe status gaat volgens verschillende gesprekspartners ook een verandering 

in houding samen. Nu Rijkswaterstaat zich meer zelfstandig kan profileren, wordt de permanente en 

zichtbare aanwezigheid van de ANWB op de borden van Rijkswaterstaat als een ingewikkelder 

kwestie bezien dan voorheen. Zo werd vooruitlopend op de beëindiging van het contract met de 

ANWB het recht om de naam ANWB op de bewegwijzering ingetrokken. Nadien heeft 

Rijkswaterstaat besloten haar eigen naam op de wegwijzers te plaatsen. Op de borden die 

uitvoerder Tebodin langs de rijkswegen plaatst staat dan ook niet het logo van Tebodin, maar de 

naam van Rijkswaterstaat te lezen. 

Bij de tweede aanbesteding van de bewegwijzering op het rijkswegennet in 2008 (die samen met de 

aanbesteding van de bewegwijzering van provinciale wegen in Overijssel en Zuid-Holland plaats 

had) hebben zich nog slechts twee partijen ingeschreven (ten opzichte van nog acht aanbieders in 

2003). Alleen Tebodin en de ANWB hebben meegedongen naar de opdracht. De ANWB voldeed 

niet aan alle selectiecriteria en heeft daarmee een ongeldige inschrijving gedaan. Een vergelijking 

op inhoudelijke kwaliteit van het plan van aanpak en prijs heeft gezien de daardoor geldende 

passages in het aanbestedingsrecht niet meer kunnen plaatsvinden.  

In 1997 gaf het LOB (Landelijk Overleg bewegwijzering) opdracht het redesign (nieuw ontwerp 

bewegwijzering) te ontwikkelen voor alle wegwijzers in Nederland. De begeleiding vond plaats door 

een stuurgroep waarvan Rijkswaterstaat deel uitmaakte. De uitwerking ervan is gepresenteerd in 

2001 aan het LOB en het LOB (waarin Rijkswaterstaat zitting had) keurde de uitwerking goed, 

behoudens enkele detailopmerkingen over symbolen. Na een reorganisatie bij Rijkswaterstaat 

bleken er - naast financiële en juridische verwikkelingen tussen Rijkswaterstaat en ANWB - vijf 

punten te resulteren waarover Rijkswaterstaat anders dacht dan in het redesign was opgenomen. 

Na een bemiddelingspoging is verder overleg hierover niet meer gevoerd. Vervolgens is 

Rijkswaterstaat in de praktijk niet overgegaan tot invoering van redesign. Inmiddels heeft 

Rijkswaterstaat besloten23 de richtlijn voor de bewegwijzering op het rijkswegennet aan te passen 

en daarin meer het Duitse model te volgen.24 Deze richtlijn, die nog niet is vastgesteld, maar blijkens 

onze gesprekken inmiddels al meer dan een jaar in de praktijk wordt gebruikt, is door 

Rijkswaterstaat zelf opgesteld.25 De richtlijn is vooraf met de andere wegbeheerders besproken in 

het Platform Bewegwijzering van het CROW, maar dit heeft niet tot overeenstemming geleid.26 Dat 

                                                      

23
 Besluit Directie Team Rijkswaterstaat d.d.  22 maart 2008 

24
 Het gaat om de Nieuwe Bewegwijzering Autosnelwegen (NBA), die bij knooppunt Velperbroek is getest. 

25
 Vooruitlopend op de aanpassing van de richtlijn zijn werkboeken opgesteld op basis waarvan Tebodin aan 

de slag kon met het ontwerpen van bewegwijzering volgens de nieuwe principes. 

26
 Zie de richtlijn zoals deze is opgesteld door Grontmij (versie april 2010). De totstandkoming ervan is 

weliswaar begeleid vanuit het CROW, maar blijkens de samenstelling van de begeleidingscommissie (in de 

colofon) hebben daarin vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat (ook decentrale directies), Tebodin en 

professionele adviseurs zitting gehad. Vertegenwoordigers van andere wegbeheerders (c.q. hun koepels) of 

hun uitvoerende partner (ANWB) zijn hierin niet betrokken. 
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andere wegbeheerders in de toekomst maar moeten zorgen dat ze aansluiten op de bewegwijzering 

op het rijkswegennet valt bij hen niet in goede aarde. Uit onze gesprekken komt naar voren dat dit 

de verhoudingen bepaald niet heeft versoepeld. Het gaat dan niet zozeer om de inhoud van de 

richtlijn, maar veel meer over het proces van onderlinge afstemming (of het gebrek daaraan) en de 

als „solitair‟ gekwalificeerde opstelling van Rijkswaterstaat.  

2.4 Stand van zaken in het dossier: verklaarbaar maar ook verontrustend 

Wie kennis neemt van deze beide versies van de geschiedschrijving over het dossier 

bewegwijzering, zal op het eerste gezicht snel tot de conclusie komen dat het uiteindelijk moeilijk te 

rechtvaardigen valt dat een op zich vrij overzichtelijke kwestie als bewegwijzering, zozeer uit de 

hand kan lopen en een dergelijke politiek gecompliceerde situatie kan oproepen. „Kinderachtig 

gedoe‟ is een term die ook wij met enige regelmaat hebben teruggehoord.  

De realiteit is echter net even ingewikkelder en verdient enige nuancering voor een goede 

oordeelsvorming gegeven de beide geschiedenislijnen. Naar onze mening is de ontwikkeling in het 

dossier bewegwijzering, zoals we die hiervoor hebben uiteengezet, namelijk tegelijk verklaarbaar 

maar ook verontrustend.  

Dat het proces zich zo heeft voltrokken als het zich heeft voltrokken en dat partijen zich zo opstellen 

als ze zich hebben opgesteld is verklaarbaar en - in dat opzicht ook begrijpelijk - vanuit het 

perspectief dat iedere partij voor zich heeft, gegeven de eigen rol en verantwoordelijkheid in de 

bewegwijzering. Zo is het bijvoorbeeld verklaarbaar en ook begrijpelijk dat wegbeheerders, die 

prijzen van de ANWB door de jaren heen als intransparant hebben ervaren, van mogelijkheden 

gebruik willen maken om via aanbesteding te bezien of ook andere partijen de taken van 

bewegwijzering voor hun rekening kunnen nemen. Evenzo is het verklaarbaar en begrijpelijk dat het 

ministerie van Verkeer en Waterstaat, die het mislopende debat over de beprijzing van het 

weggebruik in verband brengt met de opstelling van de ANWB, in dit dossier een koppeling maakt 

met de rol van die organisatie op ander gebied zoals het op zich los daarvan staande dossier 

bewegwijzering. Ook is het begrijpelijk dat de ANWB heeft gekozen voor de oprichting van 

stichtingen om de kennis te borgen en continuïteit veilig te stellen (vanuit perspectief van ANWB 

meest voor de hand liggende rechtsvorm om een dergelijke samenwerking vorm te geven) en dat 

een aantal wegbeheerders (zoals de G4) de keuze heeft gemaakt om toe te treden in het licht van 

de wens om er via een constructieve houding uit te komen en de juridische advisering in die richting. 

Gelijktijdig maakt het feit, dat we in staat zijn de acties van partijen te verklaren en te begrijpen, de 

gevolgen voor de bewegwijzering in Nederland niet minder verontrustend. Nagenoeg alle partijen 

die wij hebben gesproken ervaren knelpunten in zowel de organisatie van de bewegwijzering als in 

de bewegwijzering zelf. Waar de één bijvoorbeeld wijst op kwesties van regie, coördinatie en 

afstemming tussen wegbeheerders, wijst de ander weer meer op zichtbare verschillen in 

bewegwijzering langs de kant van de weg. Het verontrustende daaraan is dat door de verharding 

van verhoudingen en de geharnaste opstelling van partijen het gesprek over de 

verantwoordelijkheid voor en het gezamenlijk aanpakken van deze knelpunten niet goed wordt 

gevoerd en niet van een adequate aanpak wordt voorzien. Dit leidt tot een bijzondere paradox: 
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velen voelen zich verantwoordelijk voor de bewegwijzering, maar tegelijk blijkt niemand in staat 

ervoor te zorgen dat de knelpunten worden opgelost.27  

Eerder hebben we al benoemd dat dit onderzoek zou kunnen worden opgevat als een time-out en 

een moment van bezinning om nader tot elkaar te komen. Wij constateren dat kritische zelfreflectie 

nog te weinig aan de orde is en dat het risico niet denkbeeldig is dat ondertussen piketpaaltjes 

worden geslagen met als risico dat voldongen feiten ontstaan die de inhoudelijke voortgang in dit 

dossier uiteindelijk in de weg kunnen zitten.  

Vanuit dat perspectief gaan we in het volgende hoofdstuk dieper in op de verschillende knelpunten. 

Dit zijn de kwesties in (de organisatie van) de bewegwijzering waarover het debat naar ons oordeel 

echt gaat, of beter gezegd waarover het zou moeten gaan.  

                                                      

27
 De mate waarin partijen zich verantwoordelijk voelen en verantwoordelijk weten is overigens wel veranderd 

omdat de gewijzigde positie van de ANWB ertoe heeft geleid dat sommige wegbeheerders na de aanbesteding 

minder “ontzorgd” zijn geraakt – wat zowel positief als negatief te duiden valt. 
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3. Een analyse van knelpunten 

3.1 Twee soorten knelpunten 

Inhoudelijk bezien zijn er rond het dossier bewegwijzering twee typen knelpunten te benoemen. Ten 

eerste zijn er de knelpunten die zich voordoen in de bewegwijzering zelf. Daaronder vatten we al die 

knelpunten die te maken hebben met de vormgeving van de bewegwijzering: van kwesties ten 

aanzien van de uniformiteit en continuïteit van naamgeving en vermelding op borden tot en met een 

van de richtlijnen afwijkende lay-out, onjuiste plaatsing en afwijkend kleurgebruik. Ten tweede 

onderscheiden we knelpunten die zich voordoen in de organisatie van de bewegwijzering. 

Daaronder vatten we al die knelpunten die te maken hebben met het zorg dragen voor de 

totstandkoming van bewegwijzering: van kwesties die te maken hebben met afstemming en 

coördinatie tot kwesties die zich voordoen in de juridische vormgeving van mogelijke oplossingen. 

De beide soorten knelpunten hebben uiteraard met elkaar te maken. Kwesties in de organisatie 

hebben gevolgen voor de feitelijke bewegwijzering zoals we die langs de kant van de weg 

aantreffen. We komen daar in het hoofdstuk vanzelfsprekend nog op terug.  

Bij de nadere beschouwing van de knelpunten is het van belang rekening te houden met de 

volgende twee uitgangspunten, die naar onze mening centraal dienen te staan. In de eerste plaats 

beschouwen wij bewegwijzering als meer dan uitsluitend “de borden langs de weg”. Voor ons vallen 

onder het dossier bewegwijzering al die activiteiten die lopen vanaf het beleid tot en met de 

plaatsing en het onderhoud van borden. Ook zaken zoals richtlijnen en tijdelijke bewegwijzering 

vallen daarmee dus binnen onze beschouwing over het dossier. In de tweede plaats kiezen wij voor 

een beschrijving van de ontwikkelingen vanuit het perspectief van de gebruiker. En een gebruiker 

laat zich er weinig aan gelegen liggen dat routes door verschillende beheersgebieden leiden, 

hetgeen dus van wegbeheerders en andere betrokkenen beheertechnische afstemming vraagt. Wij 

behandelen hierna ook een aantal kwesties rondom de tijdelijke bewegwijzering bij werk in 

uitvoering (waarvoor een aparte richtlijn CROW WiU is opgesteld), maar kunnen ons voorstellen dat 

met het oog op het op korte termijn zetten van stappen in het bewegwijzeringdossier eerst alleen 

naar de (organisatie van de) permanente bewegwijzering wordt gekeken. 

3.2 Knelpunten in de bewegwijzering 

Wanneer het gaat om de knelpunten in de bewegwijzering zelf, dan valt op dat het vaak tegelijk 

gaat om knelpunten die al bestaan (c.q. die nu aan het ontstaan zijn) en knelpunten die in de 

toekomst mogelijk worden verwacht als gevolg van het feit dat er meer partijen verantwoordelijk zijn 

voor de organisatie van de bewegwijzering (risico‟s).  

De ANWB heeft eerder een overzicht opgesteld van bestaande knelpunten in de bewegwijzering in 

de vorm van een fotoboek. Aan dit overzicht ontlenen wij dat veel knelpunten in de bewegwijzering 

voortkomen uit het niet precies volgen van de CROW-richtlijnen die door de wegbeheerders 

weliswaar gezamenlijk zijn opgesteld, maar die tegelijk geen verplichtend karakter hebben. Het is 

overigens een gegeven dat richtlijnen nooit alle situaties kunnen afdekken. Of het nu gaat om een te 

donkere tint van het blauwe bewegwijzeringbord, een door een gemeentelijke dienst op het bord 
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aangebrachte sticker met extra informatie, een verkeerde wijze van schroefbevestiging aan de 

dragende paal, een verkeerde kleurstelling van de paal waaraan het bord zich bevindt, meer 

informatie op het bord dan volgens de richtlijn is toegestaan of om een zogenaamde bordenchaos 

(waar te veel borden bij elkaar langs de weg zijn geplaatst), allemaal zijn het voorbeelden van 

knelpunten die zich in de praktijk voordoen in de bewegwijzering. Ook worden ons voorbeelden 

aangereikt van omstandigheden waarin verkeersborden onleesbaar zijn, omdat ze bijvoorbeeld 

achter een boom zijn geplaatst. Diverse betrokkenen wijzen erop dat zich in dit opzicht langs de 

kant van de weg steeds meer verschillen voordoen.28  

Ook doen zich verschillen voor in de bewegwijzering op de grens tussen beheerders. Er zijn 

verschillende voorbeelden te noemen van omstandigheden waarin een verder weg gelegen 

plaatsnaam in de ene plaats nog wel en in de volgende plaats niet meer werd aangegeven, om later 

weer op de borden op te duiken.29 Dit kan onduidelijkheid opleveren voor de weggebruiker. Daarbij 

aansluitend bestaat er verschil van mening tussen wegbeheerders onderling over de vraag vanaf 

waar naar verschillende plaatsen (c.q. doelen) verwezen dient te worden. Wanneer hier verschillend 

in wordt gehandeld, staat de uniformiteit van de bewegwijzering op het spel. 

Ook de nieuwe richtlijn voor de bewegwijzering van het rijkswegennet kan tot knelpunten leiden. Het 

plaatsen van aparte serviceborden, die vaak niet meer dan eenmalig worden geplaatst, kan door op 

het laatste moment van rijstrook te wisselen de verkeersveiligheid beïnvloeden, zo is althans de 

opvatting van een aantal partijen, die vanouds betrokken zijn bij de bewegwijzering. Als voorbeeld 

wordt de toeleiding naar havens in Rotterdam en Amsterdam genoemd. Over de vraag of hiervan 

ook daadwerkelijk sprake zal zijn, bestaan overigens ook andere opvattingen.  

Het is niet aan ons om vast te stellen hoe ernstig en hoe urgent (concrete, actuele en toekomstige, 

mogelijke) knelpunten nu daadwerkelijk zijn en ook niet of deze knelpunten zich nu tegenwoordig 

minder, evenveel of juist vaker voordoen dan in het verleden. Dat is ons niet gevraagd en 

bovendien ook onze expertise niet. De reden om hier toch ook de naar voren gebrachte inhoudelijke 

knelpunten rond de bewegwijzering te noemen, is dat naar ons oordeel het gesprek (na 

overeenstemming over de toekomstige organisatie van de bewegwijzering) uiteindelijk vooral 

hierover zou moeten gaan, in plaats van over (spanningen in) de onderlinge verhoudingen. 

3.3 Knelpunten in de organisatie van de bewegwijzering 

Ook waar het gaat om de knelpunten in de organisatie van de bewegwijzering kunnen we een 

onderscheid maken naar twee typen van knelpunten. Ten eerste zijn er de meer algemene 

knelpunten die samengaan met het organiseren van de bewegwijzering in een markt. Ten tweede 

zijn er de specifieke juridische knelpunten die te maken hebben met het organiseren via de 

stichtingen IBN en SBN. Dit onderscheid is van belang, omdat beide typen knelpunten in principe 

los staan van elkaar, hoewel ze in de discussie vaak op elkaar betrokken worden. De knelpunten 

                                                      

28
 Niet alleen de ANWB maar ook diverse wegbeheerders zijn die opvatting toegedaan. Zie bijlage 2 voor een 

overzicht van betrokkenen die in het kader van dit onderzoek zijn geraadpleegd.  

29
 Bron: ANWB, maar ook enkele wegbeheerders. Concrete voorbeelden zijn ook via die partijen te verkrijgen. 
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die voortkomen uit het organiseren van bewegwijzering in een markt met concurrentie doen zich 

evenwel niet alleen voor als wel, maar ook als niet gebruik wordt gemaakt van de diensten die de 

stichtingen aanbieden. We bespreken beide typen van organisatorische knelpunten. 

3.3.1 Algemene knelpunten in de organisatie van bewegwijzering 

Het is belangrijk te constateren dat wegbeheerders de nodige activiteiten ontwikkelen rondom het 

thema bewegwijzering. Zo worden meerdere initiatieven ondernomen om meer over de eigen 

grenzen heen te kijken, bijvoorbeeld door onderzoek naar de wegbeleving  en kwaliteitstoetsen uit 

te voeren. Bij de uitvoering daarvan wordt regelmatig gebruik gemaakt van methoden die door de 

ANWB zijn ontwikkeld. Dit alles met als oogmerk kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen.  

Desalniettemin kunnen er nog de nodige knelpunten in de organisatie van de bewegwijzering 

worden geconstateerd. Het knelpunt dat als eerste moet worden benoemd betreft de invulling van 

de coördinatie rondom de bewegwijzering.30 De coördinatie omtrent continuïteit van en 

doorverwijzen in de bewegwijzering is gecompliceerder geworden in de nieuwe situatie. Toen de 

ANWB nog de volledige bewegwijzering in Nederland voor zijn rekening nam, was coördinatie niet 

als apart thema benoemd. Coördinatie werd - zo goed en zo kwaad als het ging - binnenshuis door 

de ANWB geregeld.  

Nu er een begin is gemaakt met marktwerking in de bewegwijzering komt de coördinatiefunctie als 

knelpunt onverwijld naar voren. Waar de ANWB dit in het verleden vanuit een monopoliepositie als 

vanzelf kon verzorgen, doen wegbeheerders dit niet even vanzelfsprekend. Enerzijds omdat ze 

(impliciet) gewend zijn dat de ANWB dit doet, anderzijds omdat wegbeheerders een lijn trekken die 

uiteindelijk is terug te voeren tot de eigen grenzen. Daarbij komt ook dat steeds meer gewerkt wordt 

met integrale bestekken, waar bewegwijzering een onderdeel van is, dat niet de hoogste prioriteit 

heeft. Bovendien vormt voor het rijkswegennet coördinatie geen onderdeel van het contract van 

Tebodin. Het gevolg ondervinden de wegbeheerders zelf. Ons zijn voorbeelden bekend van 

gemeenten waarbij de bewegwijzering bij wegwerkzaamheden bijvoorbeeld op ringwegen 

nauwelijks wordt afgestemd op de omstandigheden van het lokale wegennet, waardoor ineens 

verschillende verkeersstromen dezelfde route volgen met alle gevolgen van dien.31 

De wegbeheerders en de beide uitvoerders ANWB en Tebodin nemen gezamenlijk deel in het 

Platform Bewegwijzering bij het CROW. Via dit platform spelen de verschillende partijen een rol bij 

het begeleiden van opdrachten tot het opstellen van richtlijnen voor bewegwijzering, zoals deze 

door het CROW in de markt worden gezet32. Sommige partijen hebben aangegeven de 

                                                      

30
 Wij maken hier een onderscheid tussen de begrippen coördinatie (het afstemmen met andere 

wegbeheerders) en regie (het laten plaatsvinden van de plaatsing van borden volgens afspraken). 

31
 Voor alle helderheid: de tijdelijke bewegwijzering valt niet binnen het contract dat Tebodin heeft met 

Rijkswaterstaat. Maar voor ons zijn dit soort voorbeelden juist exemplarisch, omdat ze demonstreren waar zich 

(ook na een goede aanbesteding en contractvorming) kwesties in de coördinatie voordoen. 

32
 Op 29 juni 2005 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat de meest recente richtlijn bewegwijzering 

vastgesteld. Deze richtlijn heeft publicatienummer 222 van het CROW. Zie Staatscourant 13 juli 2005, nr. 133, 
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vrijblijvendheid van deze richtlijnen als knelpunt te ervaren. Afwijken van de richtlijnen is naar hun 

mening momenteel te eenvoudig waardoor de verschijningsvorm van wegwijzers steeds meer 

verschillend wordt.33  

Een knelpunt dat door de betrokkenen bij dit dossier ook wordt genoemd, is verder nog het vullen 

en beheren van de database met bewegwijzeringgegevens. Momenteel bestaan er tenminste twee 

databases: één bij de ANWB en één bij Tebodin. Deze databases kunnen niet met elkaar 

communiceren, omdat ze op basis van verschillende parameters de data opslaan en daarmee (in 

ieder geval in technische zin) een verschillende inhoud hebben. Opgemerkt moet worden dat er 

overigens nog meer databases kunnen bestaan. Ook wegbeheerders en bordenfabrikanten kunnen 

een eigen database hebben aangelegd. 

3.3.2 Juridische knelpunten IBN en SBN 

Over de beide stichtingen die ANWB heeft opgericht om de eigen activiteiten op het gebied van de 

bewegwijzering in de toekomst een plek te geven is een juridische strijd ontstaan met een aantal 

wegbeheerders. Het is niet nodig die strijd te schetsen door een overzicht te geven van de volledige 

uitwisseling van inzichten tussen de beide betrokken advocatenkantoren: De Brauw Blackstone 

Westbroek  en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. We beperken ons hier tot de verschillen van 

inzicht, die ook nu nog door (enkele) partners in de bewegwijzering als problematisch worden 

gezien en de specifieke knelpunten die daaruit voortvloeien.  

Het meest in het oog springende knelpunt heeft betrekking op de situatie zoals die momenteel bij 

IBN en SBN is en zoals deze in de toekomst zou moeten zijn. Ten aanzien van IBN betoogt Pels 

Rijcken & Droogleever Fortuijn dat in de huidige omstandigheden de stichting niet voldoet aan de 

voorwaarden om als aanbestedende dienst op te treden, dit bij gebrek aan overheidstoezicht en bij 

gebrek aan een overeenkomst die de stichtingen voor financiering van overheden afhankelijk 

maakt.34 Dit wordt door De Brauw Blackstone Westbroek op zich ook bevestigd, maar wel met de 

kanttekening dat niet voor niets sprake is van een opbouwfase en dat het steeds ook de bedoeling 

is geweest en nog steeds is om aan deze eisen te gaan voldoen.35 Dat echter is een kwestie van de 

wegbeheerders en koepelorganisaties zelf. Zij kunnen immers zelfstandig besluiten om de door de 

advocatenkantoren genoemde kwesties omtrent bijvoorbeeld overheidstoezicht en 

overheidsafhankelijke financiering per direct te regelen. De Brauw Blackstone Westbroek 

                                                                                                                                                                  

pagina 16. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat de richtlijnen in de uitvoering van door haar aanbestede 

bewegwijzeringcontracten verplicht zijn. 

33
 Voor het Rijkswegennet is een mechanisme in het leven geroepen, dat Rijkswaterstaat (DVS) een toetsende 

rol geeft wanneer Tebodin zich genoodzaakt ziet van de richtlijn af te wijken. 

34
 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, IPO – advies inkoop bewegwijzering, Den Haag, 19 juni 2008, p. 8 en 9. 

35
 De Brauw Blackstone Westbroek, Notitie naar aanleiding van de concept notitie d.d. 19 juni 2008 van Pels 

Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten van Provincie Zuid-Holland, Den Haag/Amsterdam, 7 juli 2008, p. 4 

en 5. 
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beschouwt de transitiefase niet als een probleem. Over de vraag of een aanbestedende dienst de 

opdracht tot het verwerven van werken, leveringen of diensten kan verstrekken aan een 

aankoopcentrale zonder deze opdracht aan te besteden bestaat tussen de beide 

advocatenkantoren naar onze inzichten ten principale geen meningsverschil.36 Het is wel zaak dat 

wordt voldaan aan de voorwaarden die hieromtrent gelden. 

Een soortgelijke kwestie doet zich voor bij SBN. Voor het verstrekken van een alleenrecht aan SBN 

door wegbeheerders is het noodzakelijk dat SBN is aan te merken als een publiekrechtelijke 

instelling en daarmee als aanbestedende dienst.37 Ook hier stelt Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 

dat geen sprake is van overwegend overheidstoezicht en dat onder die omstandigheid geen gebruik 

kan worden gemaakt van het alleenrecht.38 De Brauw Blackstone Westbroek merkt hier, net als bij 

IBN, op dat het gaat om een opbouwperiode en dat de constatering van Pels Rijcken & Droogleever 

Fortuijn - hoewel correct voor de status quo - het eventueel doorzetten van de plannen van de 

ANWB niet in de weg staat, indien de publieke partijen daarvoor kiezen.39 Ook omtrent de vraag of 

het ten principale mogelijk is SBN het alleenrecht te verstrekken, verschillen beide 

advocatenkantoren op zich niet van mening.40 Hierbij dient te worden vermeld dat het er in de zomer 

van 2008 (toen Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn tot zijn advies kwam) nog naar uitzag dat de 

ANWB mogelijk pas in 2011 uit de stichting SBN zou stappen indien de orderportefeuille 

onvoldoende gevuld zou blijken. Terugtrekking op korte termijn uit de stichting  stond daarmee 

mogelijk ter discussie. In zoverre is de huidige situatie een andere dan die van twee jaar geleden. 

De ANWB heeft in gesprekken met ons en tijdens de bijeenkomst verklaard zich terug te trekken uit 

de beide stichtingen en (in het geval niet voor een stichtingsvorm wordt gekozen) de activiteiten in 

de bewegwijzering af te bouwen. 

                                                      

36
 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn bevestigt de principiële mogelijkheid hiertoe: Pels Rijcken & Droogleever 

Fortuijn, IPO – advies inkoop bewegwijzering, Den Haag, 19 juni 2008, p. 6, punt 3.3. De instemming van De 

Brauw Blackstone Westbroek is ook terug te lezen in: De Brauw Blackstone Westbroek, Notitie naar aanleiding 

van de concept notitie d.d. 19 juni 2008 van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten van Provincie Zuid-

Holland, Den Haag/Amsterdam, 7 juli 2008, p. 2, punt 6. 

37
 De beide advocatenkantoren hebben geen verschil van mening (en hanteren dezelfde uitgangspunten over) 

de mogelijkheden die een aanbestedende dienst heeft om taken zelf uit te voeren. De aanbestedende dienst 

kan er altijd voor kiezen bepaalde taken niet uit te zetten in de markt, maar zelf uit te voeren. 

38
 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, IPO – advies inkoop bewegwijzering, Den Haag, 19 juni 2008, p. 10. 

39
 De Brauw Blackstone Westbroek, Notitie naar aanleiding van de concept notitie d.d. 19 juni 2008 van Pels 

Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten van Provincie Zuid-Holland, Den Haag/Amsterdam, 7 juli 2008, p. 6. 

40
 Zie: Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, IPO – advies inkoop bewegwijzering, Den Haag, 23 juli 2008, p. 4, 

punt 1.10. Gelijktijdig wordt hier duidelijk dat het verstrekken van een alleenrecht alleen mogelijk is wanneer 

wegbeheerders van mening zijn dat en met gedegen onderbouwing beargumenteren waarom het noodzakelijk 

is  dat de coördinatiefunctie langdurig in één hand wordt ondergebracht. Alleen dan kan omwille van de 

verkeersveiligheid een alleenrecht worden verstrekt. Aldus zijn hier de wegbeheerders aan zet. 
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Ten aanzien van SBN doet zich nog een bijkomende kwestie voor. Om zich te kwalificeren als 

aanbestedende dienst dient SBN te voorzien in behoeften van algemeen belang niet zijnde van 

industriële of commerciële aard. Omtrent het van toepassing zijn van dit uitgangspunt hebben de 

beide advocatenkantoren geen verschil van mening. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 

beargumenteert hieromtrent dat aangezien SBN opereert in een omgeving waarin concurrentie 

aanwezig is, geen sprake kan zijn van activiteiten van algemeen belang niet zijnde van industriële of 

commerciële aard. Dit aangezien ook andere partijen de taken van SBN zouden kunnen uitvoeren.41 

De kern van de discussie tussen de advocatenkantoren is naar onze mening, of het bestaan van 

mededinging al dan niet doorslaggevend is voor de vraag of sprake is van activiteiten van algemeen 

belang anders dan van industriële of commerciële aard. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 

beargumenteert dat dit het geval is, terwijl De Brauw Blackstone Westbroek zulks weerlegt door een 

veelheid aan voorbeelden te geven waarin het Hof van Justitie van Europese Gemeenschappen 

(HJEG) anders heeft bepaald.42 In het licht van de uitspraken van dit hof dient het bestaan van 

mededinging dan als indicator en niet als variabele van doorslaggevend belang te worden gezien 

voor de vraag of wordt voorzien in behoeften van algemeen belang anders dan van industriële of 

commerciële aard. Wanneer Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn constateert dat zulks, 

overeenkomstig de argumentaties van De Brauw Blackstone Westbroek, misschien wel geldt voor 

het beheer van de database en de coördinatiefunctie, blijft de discussie uitsluitend nog voortbestaan 

over de adviestaak die bij SBN is belegd.43 Waarop De Brauw Blackstone Westbroek constateert 

dat het feit dat een door de overheid gecontroleerde onderneming concurreert (of kan concurreren) 

met een commerciële onderneming onvoldoende reden is om de instelling zijn kwalificatie als 

aanbestedende dienst te ontnemen.44 Doorslaggevend is in dit geval dat de publieke partijen 

gezamenlijk (in casu de wegbeheerders) om redenen van algemeen belang besluiten zelf in de 

dienst te voorzien of er een beslissende invloed op te houden.    

3.4 Een waardering van knelpunten: reëel maar overkomelijk. 

De kwaliteit van de bewegwijzering in Nederland is, ook naar Europese maatstaven, van hoog 

niveau. Belangrijk is om dat ook in de toekomst zo te houden. De knelpunten die er in dat opzicht 

momenteel zijn als het gaat om de bewegwijzering zelf lijken ons naar hun aard en karakter 

uiteindelijk redelijk overzichtelijk. Het gesprek daarover wordt evenwel gehinderd door 

                                                      

41
 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, IPO – advies inkoop bewegwijzering, Den Haag, 19 juni 2008, p. 10-12. 

42
 Zie respectievelijk Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, IPO – advies inkoop bewegwijzering, Den Haag, 19 

juni 2008, p. 11 en De Brauw Blackstone Westbroek, Notitie naar aanleiding van de concept notitie d.d. 19 juni 

2008 van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten van Provincie Zuid-Holland, Den Haag/Amsterdam, 7 

juli 2008, p. 6-9. 

43
 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, IPO – advies inkoop bewegwijzering, Den Haag, 23 juli 2008, p. 4. 

44
 De Brauw Blackstone Westboek, Notitie IBN en SBN: reactie PRDF op advies 7 juli 2008, Den 

Haag/Amsterdam, 23 november 2009, p. 3. 
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onduidelijkheid over kwesties die betrekking hebben op de organisatorische toedeling van publieke 

en private taken en verantwoordelijkheden.  

De kwesties die de organisatie van de bewegwijzering betreffen (knelpunten met betrekking tot de 

coördinatiefunctie en de vrijblijvendheid van toepassing van richtlijnen) zijn naar ons oordeel reëel 

maar ook overkomelijk. Ze dienen te worden geadresseerd, omdat ze op langere termijn mogelijk tot 

grotere en veel ingewikkelder maatschappelijke en politieke kwesties kunnen leiden dan wij tot op 

heden kunnen waarnemen. Het is naar ons oordeel overigens paradoxaal te moeten vaststellen dat 

sommige partijen graag een wettelijk vastgestelde regeling willen hebben om de naleving van 

richtlijnen af te kunnen dwingen, terwijl alle partijen van mening zijn dat het belangrijk is de 

richtlijnen zo goed als dat gaat te volgen. Toezicht houden op de naleving lijkt ons hier dan ook 

belangrijker dan een verandering van status aangezien het de wegbeheerders zelf zijn die kunnen 

besluiten de richtlijn al dan niet te volgen. Afwijkingen van de richtlijn, zo hebben wij begrepen, 

kunnen dan eigenlijk alleen nog voortkomen uit lokale omstandigheden, waarin zich situaties 

voordoen waarin de richtlijn niet voorziet. 

Wanneer we de juridische discussies omtrent IBN en SBN bezien, dringt zich een vergelijkbaar 

beeld op: reëel maar ook overkomelijk. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat bij een eventuele 

keuze voor de beide stichtingen een positie wordt betrokken die juridisch houdbaar is. Wij delen 

evenwel het oordeel van De Brauw Blackstone Westbroek dat er hier tussen partijen uiteindelijk 

geen wezenlijk verschil van inzicht bestaat en dat de verschillen die er bestaan in principe 

overbrugbaar zijn.45 Daarbij moet in het oog gehouden worden dat twee jaar geleden bij de 

oprichting van de beide stichtingen de ontstane situatie het kenmerk van een “onderlinge 

houdgreep” had. Destijds was immers nog onzeker of en op welke termijn de ANWB uit de 

stichtingen zou stappen. Daarover bestaat nu meer duidelijkheid.46 Om nog bestaande verschillen te 

overbruggen is het naar ons oordeel zaak dat partijen zich met het oog op de voorgeschiedenis 

realiseren dat het vinden van een uitweg evenzeer een kwestie is van (al dan niet) „willen en 

gunnen‟ als van „kunnen en mogen‟.47 Ook als de stichtingen die de ANWB heeft opgericht niet 

worden benut en door wegbeheerders wordt geopteerd voor andere juridische vormen (zoals onze 

voorkeur heeft: zie hoofdstuk 5) blijft als adagium gelden: „Risicoloze oplossingen bestaan niet‟.48  

                                                      

45
 De Brauw Blackstone Westboek, Notitie IBN en SBN: reactie PRDF op advies 7 juli 2008, Den 

Haag/Amsterdam, 23 november 2009, p. 1. 

46
 Zie ook het recent opnieuw schriftelijk bevestigde voornemen van de ANWB om binnen afzienbare termijn te 

stoppen met alle activiteiten op het terrein van de bewegwijzering.  

47
 Uiteindelijk valt de impasse die nu is ontstaan niet te beslechten via een nog hoger oplopend juridisch 

geschil.  

48
 Twynstra Gudde, Bewegwijzeringsonderzoek, Amersfoort, 17 november 2009, p. 18. Twynstra Gudde heeft 

gelijk dat zonder toetsing door de rechter geen zekerheid kan bestaan omtrent de rollen van IBN en SBN. Het 

uitsluitend op basis van deze in het algemeen en altijd geldende onzekerheid categorisch uitsluiten van alle 

mogelijkheden om de bewegwijzering in samenwerking met IBN en SBN vorm te geven, gaat ons echter te ver. 
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De knelpunten die uit het onderzoek naar voren komen, passen bovendien in het meer algemene 

beeld van een markt die zich via een overgangsfase vanuit een monopoliesituatie ontwikkelt naar 

een situatie waarin de markt opnieuw maar nu anders geordend raakt. Kwesties die zich in de 

bewegwijzering voordoen rondom het eigendom van de database doen bijvoorbeeld onwillekeurig 

denken aan de vraag wat in de postmarkt onder „brieven‟ en onder „drukwerk‟ wordt verstaan. In 

beide voorbeelden gaat het om grenskwesties die de randen van de markt markeren. Zo bezien is 

de centrale onderzoeksvraag voor deze studie vooral te interpreteren als een vraagstuk van 

marktordening. En waar in andere sectoren kwesties op het grensvlak van publiek en privaat 

rondom de marktordening in de afgelopen twintig jaar reeds herhaaldelijk op de agenda hebben 

gestaan (denk aan marktwerking op het spoor en in het busvervoer), is het nu aan de orde bij de 

nadere ordening van de bewegwijzeringmarkt. In het volgende hoofdstuk zullen we die opvatting 

preciezer uitwerken en nader toelichten. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

Tegelijk kiezen we er in dit expertoordeel voor om die onzekerheid voor de toekomst te mijden door voor de 

organisatie van de bewegwijzering in de toekomst een andere, minder omstreden juridische constructie voor te 

stellen. Zie hoofdstuk 5. 
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4. De huidige ordening van de markt 

Om de huidige ordening van de markt te beschrijven is een indeling gemaakt naar een aantal 

hoofdtaken van bewegwijzering die samenhangen met de fase waarin deze zich bevindt: 

 Beleid & organisatie 

 Planuitwerking (functioneel beheer) 

 Realisatie  

 Instandhouding (technisch beheer) 

De bestaande marktordening op deze hoofdtaken wordt hieronder beschreven. Een uitgebreid 

schema waarin de hoofdtaken en zijn uitgewerkt in verschillende taakonderdelen is te vinden in 

bijlage 3.  

4.1 Beleid en organisatie 

De eerste hoofdtaak die wij benoemen is beleid en organisatie. Het betreft hier een publieke taak, 

die ook grotendeels door publieke partijen wordt uitgevoerd. Bewegwijzering heeft in het RVV en 

BABW een wettelijke basis. Hierin worden onder meer een aantal eisen vastgelegd over hoe borden 

eruit moeten zien. Het CROW heeft dit op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

verder uitgewerkt en neergelegd in de Richtlijn Bewegwijzering. De uitwerking heeft vorm gekregen 

binnen het Platform Bewegwijzering waar vertegenwoordigers van de wegbeheerders, ANWB, 

Tebodin en producenten van bewegwijzering in deelnemen. Het Platform houdt de richtlijnen up-to-

date, maar bewaakt de uitvoering ervan niet. Wegbeheerders kunnen bij het Platform terecht met 

hun (kennis)vragen en kunnen de richtlijnen gebruiken om zo hun beleid op een goede en 

consistente manier te formuleren. De CROW richtlijnen hebben daarnaast ook betrekking op de 

vormgeving van de bewegwijzering en bevatten technische specificaties voor borden en de 

constructie en ophanging daarvan.  

Een laatste, buitengewoon belangrijk taakonderdeel dat valt onder de hoofdtaak beleid en 

organisatie is de database bewegwijzering. Het beschikbaar hebben van een overzicht van waar 

bewegwijzering in Nederland staat, kan gezien worden als een publieke taak zoals dat bijvoorbeeld 

ook voor kadastrale gegevens geldt. De uitvoering is momenteel belegd bij private partijen49. 

Hiervoor is al aan de orde geweest dat de ANWB al ver voordat het digitale tijdperk aanbrak, is 

begonnen met de aanleg van een overzicht van waar welke bewegwijzering stond. In het digitale 

tijdperk is dit overzicht verder ontwikkeld tot een moderner database. Naast de database is er een 

ontwerpbibliotheek waarin naast alle standaardontwerpen ook ontwerpvoorbeelden voor lastige 

situaties zijn opgenomen zodat in gelijke (maar van de standaard afwijkende gevallen) zoveel 

                                                      

49
 We gaan hieronder in op de twee centraal georganiseerde databases van de ANWB en RWS. Het is 

daarnaast mogelijk dat wegbeheerders en marktpartijen hun eigen database hebben aangelegd en 

onderhouden. 
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mogelijk uniform wordt gehandeld. Vanaf het moment dat ANWB haar monopolie is kwijtgeraakt, is 

ze ook het monopolie op de database kwijtgeraakt. Tebodin is op verzoek van RWS een eigen 

database gaan aanleggen die goed aansloot op de RWS standaarden, waarbij Tebodin het 

voordeel had dat ze gebruik kon maken van de laatste inzichten in ICT bij de nieuwe opzet. 

Inmiddels gebruiken ook de provincies Zuid-Holland en Overijssel deze database.  

De toegankelijkheid en het eigendom van de data is in de verschillende situaties anders geregeld. 

De database van de ANWB is een abonnementsdienst, dus de toegankelijkheid is beperkt tot 

diegenen met een abonnement. De ANWB is van mening dat het eigendom van de data in de 

database bij hen ligt, omdat zij de data verzamelen. Sommige wegbeheerders zitten hier anders in 

en vinden dat zij ook aanspraak kunnen maken op eigendomsrechten, omdat zij betalen en ook 

soms data aanleveren. Wij hebben begrepen dat met de stichting SBN overeenkomsten kunnen 

worden gesloten waarin is bepaald dat het gedeelte van de data dat afkomstig uit het 

verzorgingsgebied van de wegbeheerder ook eigendom van de wegbeheerder is. De database van 

SBN is nu nog de database van de ANWB, maar het is voorlopig nog de bedoeling dat deze worden 

overgedragen aan de stichtingen.  

RWS is eigenaar van de data in de database die door Tebodin is opgesteld. Als knelpunt wordt 

gesignaleerd dat de verschillende databases momenteel niet compatibel zijn en niet met elkaar 

kunnen communiceren. Bovendien verschillen ze op onderdelen wat betreft inhoud en bevatten ze 

niet dezelfde parameters. Dit bemoeilijkt de coördinatie tussen plannen in het kader van de 

continuïteit. Op de werkvloer bestaat er tegenwoordig overleg tussen ANWB en Tebodin waarin 

afstemming van de continuïteit van doelen plaatsvindt. 

4.2 Planuitwerking 

De planuitwerking is een volgende hoofdtaak, die ook kan worden gezien als een publieke taak. De 

uitvoering van deze taak vindt in de huidige marktordening voor een groot deel plaats door private 

partijen, in opdracht van de wegbeheerders. Het eerste taakonderdeel van planuitwerking is het 

maken van een voorlopig ontwerp. De wegbeheerders zijn verantwoordelijk voor het opstellen van 

(de uitgangspunten van) het bewegwijzeringsplan. In de huidige situatie worden de plannen zelf niet 

door overheden gemaakt, maar door ANWB, SBN en Tebodin. Onderdeel van deze plannen zijn 

ook een concept bebordingsplan, constructieplan en een globale inschatting van de kosten. 

Vervolgens wordt het definitief ontwerp gemaakt en wordt een bestek gemaakt dat zo precies 

mogelijk verwoordt aan welke eisen de in te kopen bewegwijzering moet voldoen. Dit is de 

verantwoordelijkheid van zowel ANWB, IBN en Tebodin. De door de partijen opgestelde plannen 

worden met de wegbeheerders besproken, waarbij ze bekijken of de plannen voldoen aan de 

uitgangspunten zoals vastgelegd in richtlijnen of door de wegbeheerders zelf gesteld. 

Een laatste, buitengewoon belangrijk taakonderdeel van de planuitwerking betreffen de 

coördinatietaken. Hieronder valt coördinatie van overleg en afstemming tussen verschillende 

projecten en wegbeheerders met als doel continuïteit van de bewegwijzering te waarborgen. 

Onderdeel van die coördinatietaken is het rekening houden met lokaal beleid op het gebruik van 

bewegwijzerde (c.q. te bewegwijzeren) wegen en voorkeurroutes. Gesloten verklaringen, hoogte- en 

lastbeperkingen en milieuzones kunnen bijvoorbeeld allemaal onderdeel uitmaken van de route. 
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Daarnaast kunnen op een bewegwijzerde - al dan niet wegbeheerdersgrens overschrijdende - route 

verschillende belanghebbende partijen over zeggenschap beschikken. 

In de situatie voor 2004 was dit een taak die de ANWB op zich nam voor heel Nederland, vanuit de 

doelstelling de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. In dat kader verzamelde en bundelde de 

ANWB ook de lessen die getrokken konden worden uit de geplaatste bewegwijzering. In de huidige 

situatie doet de ANWB dit nog steeds voor de gebieden waar ze dat kan. Hetzelfde geldt voor de 

SBN. Voor de afstemming tussen de verschillende projecten op het HWN en tussen het HWN en 

het gedeelte van het OWN dat onder het contract van Tebodin valt, zijn RWS en de twee provincies 

verantwoordelijk. Deze taak is geen onderdeel van het contract van Tebodin, dat bij concrete 

projecten wel afstemt met de direct betrokken wegbeheerder. Overigens voert Tebodin 

desgevraagd deze taak in de praktijk soms wel uit als een aanvullende opdracht. De regievoering 

op de bestelling van de borden – het regelen dat borden besteld worden en het controleren van een 

goede oplevering – is belegd bij Tebodin, ANWB en IBN.  

4.3 Realisatie 

De derde hoofdtaak betreft de realisatie van de bewegwijzering. Deze taak is te beschouwen als 

een private taak die in de huidige situatie door verschillende private partijen wordt uitgevoerd. 

Directievoering en toezicht, dat ook een taakonderdeel van deze hoofdtaak vormt, is een publieke 

taak. Immers het werk gebeurt in opdracht van overheden. De uitvoering van deze taak is 

momenteel privaat belegd.  

De inkoop gebeurt momenteel door Rijkswaterstaat en de ANWB en IBN namens de verschillende 

al dan niet aangesloten wegbeheerders. Alle partijen werken met raamcontracten die periodiek 

worden aanbesteed en waar verschillende aannemers zijn geselecteerd. In het laatste contract van 

RWS/provincies zijn drie aannemers geselecteerd die alle drie een (niet gelijk) gedeelte van de 

markt hebben gewonnen; de verdeling is grofweg 70-20-10.  Marktpartijen die in algemene zin in 

deze markt actief zijn, zijn bijvoorbeeld Agmi, Pol, Velopa en Vermolen, de Naamplaat en Heijmans. 

ANWB, IBN en Tebodin verzorgen de directievoering  en het toezicht namens de wegbeheerders. 

Ook kan door de ANWB, IBN en Tebodin specifieke expertise worden ingekocht in de vorm van 

bepaalde adviesdiensten.  

Wij hebben begrepen dat er met de introductie van de aanbesteding van de bewegwijzering door 

RWS en provincies eisen zijn opgesteld (een zogenaamd Programma van Eisen met Functionele 

Specificaties) - waaraan de producten van marktpartijen, zoals de borden, moeten voldoen om deze 

taken gegund te krijgen. Marktpartijen moeten derhalve aan andere eisen voldoen dan voorheen om 

zich voor de aanbesteding te kwalificeren. De eisen zijn nu meer functioneel en minder technisch 

van aard.  

4.4 In stand houding 

De vierde en laatste hoofdtaak betreft de instandhouding. Dat is een publieke taak. De uitvoering 

van deze taak vindt plaats door verschillende private partijen. De verschillende wegbeheerders zijn 

verantwoordelijk voor het opstellen van de beheer- en onderhoudsstrategie. Soms doen ze dat zelf, 

soms ook laten ze dat over aan ANWB, IBN en Tebodin die vervolgens ook de aanbesteding 
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richting uitvoerende marktpartijen regelen. De uitvoering van beheer en onderhoud zelf gebeurt 

namelijk door andere marktpartijen die aangestuurd worden door en gebonden zijn aan een 

contract. Tot slot ligt de schadeafhandeling ook bij ANWB, IBN en Tebodin. 
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5. Expertoordeel over de toekomstige organisatie 

5.1 Terug naar de kern 

Inmiddels mag duidelijk zijn dat de ontwikkelingen in het dossier bewegwijzering mede zijn 

beïnvloed door dossiers die daar inhoudelijk bezien maar zijdelings mee van doen hadden en door 

onverenigbaarheden op het persoonlijke vlak (zie hoofdstuk 2). De ontstane verhoudingen zijn 

daarmee bepalend voor de huidige situatie, maar tegelijkertijd is niet alles alleen daarop terug te 

voeren. Duidelijk is ook dat (actuele en nog te verwachten) knelpunten in de bewegwijzering zelf 

serieus te nemen zijn (reëel maar overkomelijk, naar ons oordeel: zie hoofdstuk 3) en dat we in 

Nederland een hoge mate van uniformiteit en continuïteit van bewegwijzering hebben, die de 

betrokken partijen voor de toekomst blijvend willen borgen.  

De reden waarom goede bewegwijzering eens noodzakelijk werd geacht, is nog steeds van 

toepassing. De weggebruiker dient niet te merken dat de route die hij volgt door verschillende 

wegbeheerders van wegwijzers wordt voorzien. Met de wegbeheerders, de ANWB en Tebodin 

onderschrijven ook wij deze doelstelling. Deze doelstelling impliceert naar ons oordeel ook dat er 

een aantal uitgangspunten moeten gelden voor de huidige (zie hoofdstuk 4) maar ook voor 

toekomstige organisatie van de bewegwijzering. In die zin dat het naar onze mening niet goed 

mogelijk is deze doelstelling te bereiken zonder dat aan die uitgangspunten is voldaan. 

Om ook voor de toekomst een zo hoog mogelijke continuïteit en uniformiteit in de bewegwijzering te 

kunnen garanderen is het noodzakelijk dat: 

 

1. de coördinatiefunctie wordt versterkt; de afstemming tussen wegbeheerders moet worden 

geïntensiveerd. 

2. de data omtrent de bewegwijzering voor alle wegbeheerders toegankelijk is. 

3. bestaande databases minimaal met elkaar moeten kunnen communiceren en dat gegevens 

kunnen worden uitgewisseld. 

4. de richtlijnen meer en beter worden nageleefd. 

Daarnaast denken wij dat het goed is om bij de organisatie van bewegwijzering in de toekomst 

voldoende aandacht te besteden aan de omgangregels tussen betrokken partijen. Juist omdat we 

hebben moeten constateren dat de communicatie er op een aantal gebieden niet of nauwelijks is en 

dat er in de verhoudingen tussen partijen stellingen worden betrokken die uiteindelijk een verdere 

voortgang in dit dossier in de weg staan.  

We werken hieronder beredeneerd het model uit dat wij voorstaan voor de toekomstige organisatie 

van de bewegwijzering in Nederland, steeds met aandacht voor de opties die naar ons oordeel niet 

de voorkeur verdienen. We beginnen met een uitwerking van de publieke en private taken ten 

aanzien van bewegwijzering. 
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5.2 Toekomstige marktordening  

Alvorens over te gaan tot de uitwerking van het organisatiemodel dat wij voorstaan voor de 

toekomstige organisatie van de bewegwijzering beschrijven we hier de publieke taken voor 

overheden en wegbeheerders en de private taken. We gebruiken dezelfde indeling in hoofdtaken 

als in het vorige hoofdstuk en geven duidelijk de wijzigingen aan die wij voorzien. Het is belangrijk te 

realiseren dat het dossier over bewegwijzering zich in het afgelopen decennium heeft ontwikkeld in 

een tijdsgeest die te kenmerken is als „markt, tenzij‟. Veel opvattingen omtrent de toekomstige 

inrichting van de bewegwijzering die wij in de loop van ons onderzoek hebben gehoord, bouwen 

voort op dit principe. Op zich steunen wij de algemene gedachte dat het te verkiezen is zaken op de 

markt te regelen tenzij ze echt in overheidshand gehouden dienen te worden. Wij geven echter ter 

overweging mee dat ervaringen, onder andere bij de spoorwegen, op een aantal punten ook de 

keerzijde daarvan laten zien.50 Het eens onvoorwaardelijk geldende adagium „markt, tenzij‟, is dan 

ook niet langer zonder meer van toepassing of verdient in ieder geval veel genuanceerder 

toepassing – met afdoende aandacht voor de risico‟s in termen van mogelijke transitie-, frictie- en 

transactiekosten die hiermee samenhangen. Voor de wegbeheerders betekent dit dat zij goed 

moeten nadenken over wat het begrip „tenzij‟ in deze markt inhoudt. 

5.2.1 Beleid en organisatie 

De onderscheiden taakonderdelen beleid, vormgeving bewegwijzering en de database zijn 

belangrijke publieke taken en dienen naar ons oordeel ook als zodanig te blijven worden 

beschouwd. Het beleid en de vormgeving van de bewegwijzering is voor een belangrijk deel 

vastgelegd in de Richtlijn Bewegwijzering (CROW richtlijn 222). Gezien een aantal ontwikkelingen, 

zoals de door Rijkswaterstaat ontwikkelde en toegepaste basisprincipes voor het hoofdwegennet en 

de redesign variant die elders is toegepast, is een situatie ontstaan waarbij de richtlijn niet meer 

actueel is. Het zou daarom goed zijn richtlijn 222 te actualiseren. Dit kan worden opgepakt door het 

Platform Bewegwijzering van het CROW. Hoewel de richtlijn niet voor niets een richtlijn is, is het in 

onze ogen belangrijk dat het aantal afwijkingen van de richtlijn indien mogelijk afneemt. Wij menen 

dat het zekerstellen van de naleving van de richtlijn moet worden versterkt. Dat is op zich een 

logisch complement voor een toegenomen ruimte voor de markt op andere taakgebieden. De 

ontwikkeling van markten, zeker ook in de andere infrastructuurgebonden sectoren, laat zien dat het 

belang van toezicht en het kunnen afdwingen van naleving belangrijker wordt als enkelvoudige, 

hiërarchische relaties worden vervangen door meervoudige contractverhoudingen.51 Bij de 

                                                      

50 Dat is ook in wetenschappelijke zin onderwerp geweest van uitgebreid debat, waarnaar we hier slechts 

kortheidshalve verwijzen maar waarin onder meer de aandacht sterk is toegenomen voor de frictiekosten, 

transitiekosten en transactiekosten die samenhang met de overgang van publiek naar privaat en van uitvoering 

onder de voorwaarden van concurrentie (of niet). Zie voor een overzicht van de academische discussie op dit 

gebied onder meer adviesrapport 81 van de WRR, Sturen op infrastructuren, Den Haag, 2008.  

51
 Zie overigens bijvoorbeeld ook de introductie van marktwerking in de zorg, die volop ter discussie staat en 

waarin uitgebreid aandacht wordt geschonken aan de rol van toezichthouders (alsmede de frictie, transitie en 

transactiekosten die hiermee samenhangen). 
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vormgeving van toezicht dient naar ons oordeel het „comply or explain‟ principe te worden 

gehanteerd. In andere sectoren is de ervaring dat dit principe deels een corrigerend effect heeft, 

maar vooral leidt tot transparantie en bewustwording. Zo gaat de „Code corporate governance‟ voor 

het bedrijfsleven (die goed bestuur en toezicht regelt) uit van dit principe. De Monitoring Commissie 

Corporate Governance Code rapporteert omtrent de naleving van de code.52  De afwijkingen die er 

zijn, dienen traceerbaar te zijn en duidelijk te worden verklaard.  

Wij zien in de intensivering van toezicht met name een rol voor publieke partijen. Momenteel (zie 

hoofdtaak realisatie) zijn het alleen de ANWB, IBN en Tebodin die toetsen of opgeleverde borden 

aan de richtlijn voldoen. Ook in andere markten, zoals de telecommarkt, de financiële markten en de 

energiemarkt is het toezicht vanuit de overheid vormgegeven. Voor het geven van een wettelijke 

status aan de richtlijnen zien wij vooralsnog geen aanleiding. Dit is een zwaar middel en het kan 

altijd nog. Daarin verschilt de markt voor bewegwijzering naar onze mening overigens duidelijk van 

de meeste andere markten, die wel met stringente en direct handhaafbare regels werken. 

In de huidige situatie zijn er tenminste twee databases die gezamenlijk een praktisch landsdekkend 

overzicht bevatten van de bewegwijzering in Nederland.53 Met de aanbesteding van Rijkswaterstaat 

en de provincies Zuid-Holland en Overijssel is de database voor dit deel onder publieke regie 

gekomen. Wij vinden dat de volledige database met bewegwijzeringgegevens onder publieke regie 

dient te komen, dus ook de database van de ANWB. Dat betekent overigens niet dat het beheer van 

de database niet door private partijen kan worden gedaan. Daarnaast vinden wij dat de 

toegankelijkheid van de database (en eventueel van de ontwerpbibliotheek zoals de ANWB die nu 

heeft) voor zowel wegbeheerders als private partijen geborgd moet zijn, waarbij een goed en 

rechtvaardig kosten verdelingsmodel van belang is. Het spreekt voor zich dat nadere afspraken 

tussen betrokken partijen nodig zijn om die situatie te realiseren. 

Voor de lange termijn moet er in onze ogen worden gestreefd naar één centrale database voor de 

bewegwijzering in Nederland. Voor de korte termijn gaat het erom zeker te stellen dat de twee 

databases met elkaar kunnen communiceren. In de definitieve besluitvorming over de database 

bewegwijzering moet goed worden gekeken naar ontwikkelingen rondom andere databases die in 

het kader van het mobiliteitsbeleid worden ontwikkeld, zoals NDW en NDOV, en nagegaan worden 

of er wellicht bepaalde taken gezamenlijk op te pakken zijn. 

5.2.2 Planuitwerking 

De publieke taken die we rekenen onder planuitwerking, namelijk het maken van 

bewegwijzeringsplannen (van voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp) en coördinatie worden 

momenteel voor het grootste gedeelte privaat uitgevoerd.  Tebodin, SBN en de ANWB zijn de 

belangrijkste uitvoerende partijen.  

                                                      

52
 Zie voor meer informatie de website van de monitoring commissie: www.commissiecorporategovernance.nl . 

53
 Zoetermeer en Almelo verzorgen de bewegwijzering zelf en hebben zich nooit aangesloten bij de ANWB. 

Derhalve zijn deze gemeenten niet in de database opgenomen.  
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Om het publieke belang van continuïteit van bewegwijzering te kunnen borgen is het naar ons 

oordeel noodzakelijk, om naast de hierboven genoemde versterking van de publieke rol ten aanzien 

van richtlijnen, toezicht en publieke regie op de database, ook de coördinatiefunctie en de 

contouren voor bewegwijzeringsplannen te versterken. We werken dit hieronder uit. 

Uit de analyse van knelpunten komt naar voren dat de coördinatiefunctie dient te worden versterkt. 

Overleg en afstemming tussen wegbeheerders over de gevolgen van wijzigingen in de 

bewegwijzering op een gedeelte van het wegennet voor de rest van het wegennet vindt te weinig 

plaats. Dit dient meer en beter te worden georganiseerd om de continuïteit in de toekomst blijvend 

te borgen. In het contract tussen Rijkswaterstaat, Zuid-Holland, Overijssel en Tebodin is de 

coördinatie niet bij de private partij Tebodin belegd, maar is het de eigen verantwoordelijkheid van 

de wegbeheerder. Tebodin bespreekt de plannen alleen met deze wegbeheerders en niet met de 

omringende wegbeheerders. In geval van contracten tussen de ANWB (en de door ANWB 

opgerichte SBN) en wegbeheerders is de coördinatie onderdeel van de overeenkomst en wordt 

deze (al dan niet zichtbaar) voor de wegbeheerders uitgevoerd.  

Het opstellen van bewegwijzeringsplannen gebeurt nu door de ANWB, SBN en Tebodin. 

Wegbeheerders zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een verwijzingsstrategie en 

uitgangspunten voor een bewegwijzeringsplan. Deze taak van de wegbeheerders moet in onze 

ogen worden uitgebreid; de taak moet naast de uitgangspunten voor het (afgebakende) project ook 

het geven van aanwijzingen gericht op het borgen van de continuïteit en de uniformiteit omvatten. 

Op deze manier worden de contouren van het bewegwijzeringsplan steviger neergezet. Daarnaast 

dienen opgestelde bewegwijzeringsplannen ook meer en beter te worden getoetst op naleving van 

uitgangspunten en richtlijnen. De organisatorische consequentie hiervan is uitgewerkt in paragraaf 

5.3. 

De knip tussen publieke en private uitvoering verschuift ten opzichte van de huidige situatie en vindt 

op die manier later plaats (er wordt net iets meer publiek uitgevoerd, namelijk: ook het geven van 

inhoudelijke en procedurele (hoe organiseren van overleg en met wie) aanwijzingen gericht op het 

borgen van continuïteit en uniformiteit in de verhouding tussen wat binnen en buiten het plangebied 

aan de orde is). Wij zijn van oordeel dat overheden als wegbeheerders zich sterker zouden moeten 

bemoeien met de contouren van een bewegwijzeringsplan. Dit wil overigens niet wil zeggen dat 

individuele wegbeheerders dit ook zelfstandig moeten organiseren. In paragraaf 5.3 werken we een 

organisatiemodel uit voor een gemeenschappelijke organisatie. Als we naar het schema van de 

huidige situatie kijken dan wordt deeltaak a. „het opstellen van een verwijzingsstrategie en 

uitgangspunten voor een bewegwijzeringsplan‟ naar ons oordeel uitgebreid met bovengenoemde 

taken, zodat de uitvoering van deeltaak b. „opstellen eerste ontwerp bewegwijzeringsplan‟ meer 

ingekaderd plaatsvindt en verbonden raakt met aanwijzingen omtrent het borgen van continuïteit.  

De uitwerking en concrete opstelling van de bewegwijzeringsplannen, inclusief (concept) pakket van 

eisen voor de constructie, bebordingsplan, constructieplan en bestek kan naar ons oordeel aan voor 

deze taak gekwalificeerde marktpartijen worden overgelaten.  
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5.2.3 Realisatie  

De realisatie van de bewegwijzeringsborden zelf is een private taak en wordt uitgevoerd door daarin 

gespecialiseerde marktpartijen. De inkoop, regie op het bestellen en plaatsen van de borden en het 

toezicht op de opgeleverde borden zijn publieke taken. Voor het contract DVS6293, het contract van 

RWS en de provincies Zuid-Holland en Overijssel, met Tebodin geldt dat de wegbeheerders de 

inkoop hebben gedaan en Tebodin de regiefunctie vervult. Voor het overige deel van het wegennet 

vindt de uitvoering momenteel plaats door ANWB, IBN en een aantal wegbeheerders zelf. 

De wijze waarop wegbeheerders (of een aantal wegbeheerders gezamenlijk) de inkoop regelen is 

naar ons oordeel een kwestie waarvoor de afweging uiteindelijk moet worden overgelaten aan elke 

individuele wegbeheerder afzonderlijk, die daarvoor dan vervolgens natuurlijk samenwerking kan 

aangaan met andere wegbeheerders. Een wegbeheerder met een behoorlijke omvang en een 

professioneel inkoopapparaat is immers mogelijk of zelfs zeker in staat eigenstandig de 

aanbesteding te organiseren, terwijl dit voor andere wegbeheerders lastiger of zelfs onmogelijk kan 

blijken. Daarnaast kunnen ook (op eigen initiatief georganiseerde) centrale of meer regionale 

inkoopcombinaties (bijvoorbeeld van provincies en gemeenten gezamenlijk) ontstaan. Dat het 

toezicht op de naleving van beleid en onderling afgestemde richtlijnen hiervoor versterkt dient te 

worden is al een aantal maal aan de orde geweest. 

5.2.4 Instandhouding 

Voor instandhouding geldt in grote lijnen hetzelfde als voor realisatie. Inkoop van beheer en 

onderhoud gebeurt momenteel door ANWB, IBN en wegbeheerders. Een afweging met betrekking 

tot de wijze waarop individuele wegbeheerders (of een aantal wegbeheerders gezamenlijk) de 

inkoop regelen willen wij vooral laten aan deze partijen zelf. 

De toekomstige marktordening zoals die wij voorstaan staat kort samengevat weergegeven in 

onderstaand schema. 

Tabel 5.2 Toekomstige marktordening 

Hoofdtaak  Marktordening 

Beleid en organisatie 

 

Publieke rol versterken: 

 Het gezamenlijk opstellen, gedetailleerd uitwerken en beheren van 

richtlijnen. 

 Beleid en vormgeving: overheid samen met CROW. Toezicht en controle  

op naleving richtlijn intensiveren en beter regelen. 

 Database: geheel onder publieke regie brengen, beheer kan plaatsvinden 

via private partijen. Op termijn streven naar een centrale database. Korte 

termijn: uitwisseling faciliteren. 

Planuitwerking  Publieke rol versterken: 

 Coördinatie als publieke verantwoordelijkheid helder beleggen bij de 
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gezamenlijke wegbeheerders 

 Contouren bewegwijzeringsplan steviger neerzetten: omvat ook het geven 

van inhoudelijke aanwijzingen gericht op het borgen van 

continuïteit en uniformiteit in de verhouding tussen wat binnen en 

buiten het plangebied aan de orde is 

 Toezicht op naleving van beleid en richtlijnen, gericht op continuïteit en 

uniformiteit versterken 

Private rol: 

 Uitwerken en opstellen (voorlopige en definitieve) bewegwijzeringsplannen 

Realisatie 

 

Publieke verantwoordelijkheid, grotendeels private uitvoering. 

Regie en toezicht publiek: 

 Wegbeheerders zijn vrij om inkoop op hun manier te regelen en kunnen 

dat al dan niet in gezamenlijkheid organiseren.  

Fabricage en plaatsing: privaat 

In stand houding Publieke verantwoordelijkheid, private uitvoering: 

 Wegbeheerders zijn vrij om in stand houding op hun eigen manier te 

regelen en daarvoor contracten aan te gaan met marktpartijen. 

 

5.3 Toekomstig organisatiemodel 

Nu de toedeling van publieke en private taken is beschreven, behelst de volgende stap de 

omzetting hiervan in een organisatiemodel.  

5.3.1 Bundeling van de taken database, coördinatie, planvorming en toezicht 

Het goed borgen van de publieke belangen die met bewegwijzering samenhangen, namelijk 

uniformiteit en continuïteit van de bewegwijzering in Nederland, en daarnaast het zorgen voor 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de database rechtvaardigen naar ons oordeel het centraal 

organiseren van de taken rondom de database, coördinatie, planvorming en toezicht op 

bewegwijzeringsplannen en naleving van beleid en richtlijnen in een samenwerkingsverband van 

publieke partijen. De realisatie van (weg)infrastructuur vindt in toenemende mate plaats via integrale 

bestekken, waarvan bewegwijzering in omvang weliswaar een klein, maar belangrijk onderdeel 

vormt. Bovendien hebben deze taken een belangrijke relatie met elkaar wat een bundeling 

rechtvaardigt.  
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Meer specifiek gaat het om: 

 Database: borgen van beschikbaarheid en toegankelijkheid voor wegbeheerders en 

marktpartijen. De lange termijn ambitie is één landsdekkende database, waarvan het beheer 

eventueel aan een private partij is over te laten.  

 Coördinatie, planvorming en toezicht: versterken van de coördinatiefunctie door het duidelijker 

stellen van uitgangspunten voor en contouren van bewegwijzeringsplannen (ook waar het 

afstemming betreft met omstandigheden buiten het eigen plan-/projectgebied) en het 

intensiveren van toezicht en controle op naleving vooraf (bij het opstellen van plannen) en 

achteraf (bij de realisatie daarvan).  

Wij leggen de knip tussen publieke en private uitvoering bij de planvorming ten aanzien van het 

bewegwijzeringsplan. Wij zien niet in waarom overheden deze plannen zelf zouden moeten maken. 

Hiervoor ontbreekt bij wegbeheerders ook vaak de capaciteit en kennis. Het opstellen van de 

contouren door een samenwerkingsverband van publieke partijen is voldoende. Er zijn voldoende 

marktpartijen die, op basis van uitgangspunten en wanneer zij toegang hebben tot de database, 

dergelijke plannen kunnen opstellen. Dat neemt niet weg dat er overwegingen kunnen zijn 

waaronder het opportuun kan zijn dat het samenwerkingsverband het opstellen van plannen geheel 

of gedeeltelijk op zich neemt, zoals de complexiteit van een project of een tegenvallend aanbod van 

marktpartijen.  

5.3.2 Verschillende alternatieven voor de rechtsvorm  

Naar ons oordeel dienen de gezamenlijke wegbeheerders elkaar te vinden in een 

samenwerkingsverband. Hierin worden de bovengenoemde publieke taken ondergebracht. Met 

betrekking tot de rechtsvorm hiervan zijn verschillende opties denkbaar. In onderstaande tabel 

geven we de voor- en nadelen van de belangrijkste opties weer, waarna we in de volgende 

paragraaf ons oordeel hierover uitwerken.  

Tabel 5.3 alternatieve vormen samenwerkingsverband 

Alternatief Potentiële voordelen Potentiële nadelen 

Aansluiten bij SBN Een bestaande organisatie, waarbij 

partijen zich snel kunnen aansluiten 

onder gestelde randvoorwaarden 

van beide advocatenkantoren 

Rijksbeleid om terughoudend te zijn 

met participatie in stichtingen  

Mogelijk ingewikkeld traject (AR en 

Tweede Kamer) voor 

rijksparticipatie 

Risico‟s m.b.t. de aansturing en 

transitieperiode 

Rol koepels in RvT in relatie tot 

aanbestedingsrecht 

Oprichten nieuwe stichting Is mogelijk indien wordt voldaan Rijksbeleid om terughoudend met 
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aan door advocatenkantoren 

geformuleerde randvoorwaarden  

participatie in stichtingen te zijn. 

Mogelijk ingewikkeld traject (AR en 

Tweede Kamer) voor 

rijksparticipatie 

Risico‟s m.b.t. de aansturing 

Rol koepels in RvT in relatie tot 

aanbestedingsrecht 

Centrale regelgeving / ministerieel 

besluit (met bijvoorbeeld oprichting 

van publiekrechtelijke 

rechtspersoon met wettelijke taak) 

Participatie van wegbeheerders 

verzekerd 

Scheelt veel bestuurlijke 

afstemming 

Afhankelijke van bereidheid 

minister om dit centraal te regelen 

Langdurig en ingewikkeld traject 

van wetgeving 

Bestuursovereenkomst Relatief lichte vorm die relatief 

eenvoudig te realiseren is 

Beperkte bindingskracht 

Vergt veel afstemming 

Bestuurlijke afspraken via NMB Relatief lichte vorm die relatief 

eenvoudig te realiseren is 

Beperkte bindingskracht 

WGR Speciaal ingesteld om 

samenwerking tussen overheden te 

regelen 

Rijksoverheid kan en mag 

participeren 

Kan inbesteden (zolang er geen 

private partijen deelnemen) 

Aansturing / vertegenwoordiging 

goed te regelen 

Vrijwilligheid met mogelijkheid om 

verplichtend te maken 

Helderheid nodig over rol van 

koepels in relatie tot 

aanbestedingsrecht 

 

5.3.3 Ons expertoordeel; publieke rol 

De verschillende opties in bovenstaande tabel afwegend stellen wij voor om een 

gemeenschappelijke regeling op te tuigen tussen gemeenten, provincies, waterschappen en rijk.54  

                                                      

54
 De WGR regelt expliciet de mogelijkheid voor participatie van het Rijk in een gemeenschappelijke regeling in 

artikel 93 en verder in hoofdstuk 6. Het Erfgoedcentrum Nieuwland is een voorbeeld van een 
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Het openbare lichaam dat zo wordt gevormd mag (zolang er geen private partijen deelnemen) 

zonder meer inbesteden. Dit betekent naar ons oordeel overigens wel dat aandacht nodig is voor de 

rol van de koepels, die een privaatrechtelijke organisatievorm hebben. Het openbaar lichaam dient 

altijd ten minste 90% van zijn werkzaamheden voor de deelnemers uit te voeren, wordt dit minder 

(bijvoorbeeld omdat diensten worden geleverd aan externe partijen) dan vervalt de mogelijkheid tot 

inbesteden. 

Het valt in onze ogen te prefereren dat wegbeheerders zich vrijwillig bij de gemeenschappelijke 

regeling aansluiten en wij verwachten dat veel wegbeheerders dat ook zullen doen als de koepels 

VNG, IPO en UVW zich hierover in positieve zin uitspreken. Deze vrijwilligheid biedt op zich geen 

garantie op dat iedereen zich aansluit. Iets dat in onze ogen wel gewenst is om de publieke 

belangen op het gebied van de bewegwijzering in Nederland goed te borgen.  

De mogelijkheid bestaat om een gemeenschappelijke regeling een verplichtend karakter te geven. 

Dit kan op twee manieren. Ten eerste door dit bij Wet te regelen, zoals dat voor de 

Omgevingsdiensten / Regionale Uitvoeringsdiensten waarschijnlijk zal en voor de Veiligheidshuizen 

reeds is gebeurd. Dat is echter een zeer ingewikkeld traject, wat bevestigd wordt door de recente 

discussie in de Eerste Kamer over de Regionale Uitvoeringsdiensten. Ten tweede kan een 

verplichte samenwerking worden opgelegd door de provincie of het Rijk (bijvoorbeeld wanneer 

samenwerking noodzakelijk is, één gemeente die noodzaak ervaart, en andere gemeenten niet 

willen meewerken). Dan kan die gemeente (één gemeente is voldoende) een verzoek doen bij de 

provincie (en als de provincie dit niet inwilligt bij het Rijk) om die samenwerking verplichtend op te 

leggen. Dit wordt dan geregeld bij provinciaal besluit of bij ministerieel besluit. 

Wij prefereren de gemeenschappelijke regeling boven een (bestaande of nieuw op te richten) 

stichting. Hoewel een stichting mogelijk is onder de voorwaarden zoals die door de 

advocatenkantoren zijn benoemd (zoals dominant overheidstoezicht en financiële afhankelijkheid), 

brengt het regelen van de samenwerking in een stichting een aantal bezwaren en risico‟s met zich 

mee. Het rijk is op grond van het Stichtingenkader van het Ministerie van Financiën terughoudend 

met participatie in stichtingen. Daarnaast kan rijksparticipatie in een stichting ertoe leiden dat een 

ingewikkeld traject langs de Algemene Rekenkamer en de Tweede Kamer noodzakelijk is. Ook zijn 

er risico‟s met betrekking tot de aansturing. Zo is als het gaat om een stichting onduidelijk of UWV, 

IPO, VNG als koepels namens hun achterban in de raad van toezicht zitting kunnen nemen om zo 

het overheidstoezicht te regelen. Het zijn immers privaatrechtelijke organisaties. Hierover bestaat 

voor zover wij weten geen jurisprudentie. Het is mogelijk dat het Europese Hof die constructie 

afkeurt, hoewel wij dit risico niet groot achten. De aansturing laat zich in een gemeenschappelijke 

regeling beter organiseren, zoals hierboven al is aangegeven en uitgewerkt. In het algemene en 

dagelijkse bestuur van een gemeenschappelijke regeling nemen dan publiekrechtelijke organisaties 

                                                                                                                                                                  

gemeenschappelijke regeling waarin ook het Rijk participeert. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, de provincie Flevoland, het waterschap en een aantal gemeenten werken hierin samen met twee 

stichtingen. 
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zitting. De precieze juridische uitwerking van deze organisatievorm dient vanzelfsprekend nog te 

gebeuren op het moment dat voor deze optie gekozen wordt. 

Hier past ter ondersteuning van onze overwegingen nog een verwijzing naar een andere sector. 

Momenteel vindt besluitvorming plaats om „Het Waterschapshuis‟ dat ICT ondersteuning biedt aan 

de waterschappen (en deels ook de inkoop daarvoor doet) van een stichting in een 

gemeenschappelijke regeling te veranderen. Problemen in de aansturing en de 

aanbestedingsproblematiek zijn hier de oorzaak voor. 

Wij prefereren een gemeenschappelijke regeling ook boven andere lichtere vormen van 

samenwerking zoals de gangbare bestuursconvenanten vanwege het meer vrijblijvende karakter 

van dergelijke vormen die in onze visie te weinig garantie bieden op een dekkende landelijke 

organisatie vanuit publieke partijen.  

5.3.4 Ons expertoordeel; organisatie Inkoop 

Over inkoop hebben wij eerder gezegd dat wegbeheerders de vrijheid zouden moeten kunnen 

hebben om de wijze waarop ze dit organiseren zelf te bepalen. Daarbij nemen we mee de 

overweging dat de discussie over de toekomstige marktordening en de borging van het publieke 

belang vooral van doen hebben met de taken: database, coördinatie en eerste planvorming. Over 

organisatie van inkoop en plaatsing van bebording en beheer en onderhoud bestaat relatief weinig 

discussie tussen de betrokken partijen. 

Het is naar ons oordeel niet noodzakelijk dat wegbeheerders de gehele planvorming en realisatie 

van de bewegwijzering (voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en het toetsen van de opgeleverde en 

geplaatste borden) op precies dezelfde wijze (c.q. in één hand) organiseren. 

Wij zijn van mening dat IBN prima als een inkoopcentrale kan fungeren voor degenen die dat 

wensen. IBN wordt dan een zelfstandige rechtspersoon, waarbij het wel zaak is dat de ANWB uit de 

raad van toezicht stapt. Blijkens de beide advocatenkantoren bestaat er geen belemmering deze 

stichting als inkoopcentrale te laten werken als eenmaal aan de betreffende voorwaarden is 

voldaan. De stichting bestaat al en de professionals die nu bij de ANWB werken kunnen naar de 

stichting worden overgedragen. Daarnaast kunnen en mogen in onze visie evenwel ook regionale 

inkoopcombinaties ontstaan, waarbij het model van een vrijwillige gemeenschappelijke regeling een 

goede mogelijkheid biedt. Dit betekent dat de stichting IBN zich zal moeten bewijzen ten opzichte 

van de andere inkoopcombinaties om onderscheidend te zijn. 

5.4 Benodigde afspraken voor een fatsoenlijke transitie fase  

Nadat er een besluit is gevallen over de toekomstige marktordening en het organisatiemodel waarin 

dat vorm krijgt, breekt een transitieperiode aan. De nieuwe situatie is namelijk niet van de ene op de 

andere dag gerealiseerd. Om de overgang naar de nieuwe situatie te regelen is het ons inziens in 

ieder geval benodigd om goede en fatsoenlijke afspraken te maken over een aantal aspecten die 

neergelegd kunnen worden in een bestuursconvenant. Wij spreken hier nadrukkelijk over 

fatsoenlijke afspraken. De houdgreep waarin partijen elkaar momenteel houden, is naar ons oordeel 

alleen te doorbreken als alle betrokkenen in de nu volgende onderhandelingsfase kiezen voor een 

constructieve opstelling en vertrekken vanuit de wens om er als partijen samen uit te komen. De 
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gekozen vorm van marktordening en het organisatiemodel vormen het kader voor de te maken 

afspraken. 

Zoals gezegd, de knelpunten die nu voorliggen in het dossier bewegwijzering zijn historisch 

gegroeid en dat er daaromtrent een zekere impasse heeft kunnen ontstaan is op zich verklaarbaar 

en zelfs begrijpelijk vanuit ieders eigen afweging en positie. Zo had de ANWB (als privaatrechtelijke 

vereniging) juridisch gezien geen andere optie dan het oprichten van stichtingen om de 

bewegwijzering centraal te blijven regelen, hoe omstreden die actie later ook is gebleken voor veel 

wegbeheerders. Ook is de toetreding van de gemeente Amsterdam tot de stichtingen en de 

benoeming van een lid in de raad van toezicht door de G4 op zich begrijpelijk gegeven de wens om 

vanuit een constructieve houding gezamenlijk te willen inzetten op uniformiteit en continuïteit in de 

bewegwijzering. Het oprichten van een publiekrechtelijk lichaam alsook het in het leven roepen van 

een gemeenschappelijke regeling vergt dat de wegbeheerders als publieke partijen zich willen 

verbinden aan zo een centrale organisatievorm. Nu is het moment aangebroken om die uitweg te 

realiseren. De voortgang in het dossier bewegwijzering is ermee gediend – en de weggebruiker in 

Nederland daarmee ook!  

In dat kader is het wel goed te benadrukken dat daarvoor over de volgende kwesties tussen partijen 

onderling in goed fatsoen nadere afspraken zijn te maken:  

 Wijze en procedure van inrichting van de gekozen marktordening en het nieuwe 

organisatiemodel 

 Wijze en moment van overdracht van eigendom van en verantwoordelijkheid voor software 

en gegevens vanuit de ANWB/SBN (en Tebodin) naar het nieuwe organisatiemodel. Hierbij 

gaat het in ieder geval zaken die verband houden met de database. 

 Tussen het openbaar  lichaam en ANWB en Tebodin worden afspraken gemaakt over de 

toegankelijkheid van de gegevens en hoe de databases aan elkaar gekoppeld kunnen 

worden of in ieder geval hoe er gegevens tussen de databases uitgewisseld kunnen 

worden. De lange termijn ambitie is een centrale database. 

 Ook worden afspraken gemaakt over een transparant kosten verdeel model voor de 

toegankelijkheid van de database. Hierbij kan gedacht worden aan een systeem van 

trekkingsrechten en abonnementsrechten, waarbij er verschil kan zitten tussen 

wegbeheerders en marktpartijen. Het systeem van de NDW met een vast en variabel 

gedeelte voor wegbeheerders en een vaste bijdrage voor marktpartijen kan hiervoor 

inspiratie bieden.  

 Met ANWB dienen afspraken te worden gemaakt met betrekking tot de mogelijke overname 

en herplaatsing van personeel. Alle betrokken partijen (dus Rijkswaterstaat, de koepels en 

de ANWB) kunnen hiertoe een bestuursovereenkomst tekenen, die regelt dat in 

gezamenlijkheid hieromtrent afspraken zijn gemaakt. Hierbij zijn wat ons betreft de 

volgende uitgangspunten aan de orde, waarbij geldt dat de precieze juridische uitwerking 

nog zal moeten plaatsvinden: 
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o Een deel van het personeel kan over gaan naar IBN. De ANWB is daarbij verplicht  

zich uiterlijk op het moment van de formele overdracht van personeel 

teruggetrokken te hebben uit IBN. 

o Een deel van het personeel kan over gaan naar de gemeenschappelijke regeling. 

We denken hier aan (een deel van) het personeel dat in de plannen van de ANWB 

over zou gaan naar SBN. De precieze invulling vraagt nader beraad. Immers, de 

gemeenschappelijke regeling houdt zich bezig met database, coördinatie, het 

opstellen van uitgangspunten en contouren voor bewegwijzeringsplannen en 

toezicht op naleving. Volledige bewegwijzeringsplannen worden er niet gemaakt. 

o Wij kunnen ons voorstellen dat partijen die meedoen in aanbestedingen voor het 

opstellen en uitwerken van bewegwijzeringsplannen verplicht worden gesteld om na 

een gewonnen aanbesteding deel van het personeel van de ANWB over te nemen. 

Nieuwe toetreders tot deze markt zullen waarschijnlijk actief op zoek gaan naar 

personeel met deze deskundigheid, wat ook weer mogelijkheden voor de 

medewerkers van de ANWB biedt. Dit is op zich overigens geen heel nieuw 

voorstel. De aanbestedingen van concessies in het busvervoer zijn in het verleden 

al met een vergelijkbare verplichting gepaard gegaan.  

 De verdeling van de kosten die gepaard gaan met alle elementen in de transitie fase  
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Bijlage 3: overzicht huidige taken bewegwijzering 

Fase Taakonderdeel Uitvoerende partij(en) Publiek/privaat Monopolie/concurrentie Gereguleerd/autonoom 

B
e
le

id
&

O
rg

a
n

is
a
ti

e
 Beleid; publieke taak, publieke uitvoering 

a. Wetgeving (RVV en BABW) Wetgever Publiek Monopolie Gereguleerd 

b. Opstellen Richtlijn 
Bewegwijzering  

CROW/platform bewegwijzering, 
RWS/ANWB/provincies/gemeenten/waterschappen/ 
adviseurs/leveranciers 

Publiek en privaat Monopolie  Gereguleerd 

c. Europese en landelijke 
uniformering 

CROW/platform bewegwijzering Publiek en privaat Monopolie Gereguleerd 

d. Zorg dragen voor 
consistente grens 
overschrijdende verwijzingen 

Wegbeheerders Publiek Monopolie Autonoom 

e. Uitgifte/toekenning E-
nummering aan Europese 
routes 

United Nations Economic Commission for Europe Publiek Monopolie Gereguleerd 

f. Uitgifte/toekenning A- en N-
nummering aan wegen 

ANWB (gedelegeerd door IPO) Privaat Monopolie Gereguleerd 

g. Uitgifte havennummering en 
industrienummering 

Verschillende publieke partijen Publiek Concurrentie/meer 
overheidspartijen 

Autonoom 

h. Toelatingsbeleid externe 
aanvrager verwijzing 

Wegbeheerders Publiek Concurrentie/meer 
overheidspartijen 

Gereguleerd 
(mobiliteitsbeleid en 
CROW)  

i. Bepaling verwijsprincipes Wegbeheerders Publiek Concurrentie/meer 
overheidspartijen 

Gereguleerd (CROW) 

j. Toepassen 
aanduidingenbeleid 
(knooppunten, gebieden en 
objecten, ringwegen, Haven 
en industrie) 

Wegbeheerders Publiek Concurrentie/meer 
overheidspartijen 

Gereguleerd (CROW) 

k. Toepassen inter-modale 
verwijzingen (transferium, 
ferry, luchthaven) 

Wegbeheerders Publiek Concurrentie/meer 
overheidspartijen 

Autonoom  
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Vormgeving; publieke taak, publieke uitvoering 

a. Technische specificaties 
borden (semantische 
eenheid, maatvoering, 
vormgeving, folie, 
kleurstelling, layout, 
leesbaarheid, pijlen, 
pictogrammen etc) 
verschijningsvorm 

CROW  Publiek Monopolie Gereguleerd (richtlijnen) 

b. Technische specificaties 
constructie en ophanging 
borden 

CROW  Publiek Monopolie Gereguleerd (richtlijnen)  

Databank bewegwijzering; publieke taak, private uitvoering 

a. Maken en vullen databank ANWB, SBN, Tebodin.  Privaat Concurrentie Autonoom 

b. Ontsluiting en exploitatie 
databank 

ANWB, SBN, Tebodin Privaat Concurrentie Autonoom 

c. Eigendomsrechten 
opgeslagen data 

RWS (Tebodin), ANWB, SBN/wegbeheerder  Publiek/privaat Concurrentie/meer 
partijen 

Gereguleerd 

d. Beheer en onderhoud  
databank 

ANWB, SBN, Tebodin Privaat Concurrentie Autonoom 

e. Beheer en onderhoud 
ontwerpbibliotheek 

ANWB, SBN Privaat Monopolie Autonoom 

P
la

n
u

it
w

e
rk

in
g

 Eerste planvorming/voorlopig ontwerp; publieke taak, private uitvoering 

a. Opstellen 
verwijzingsstrategie/ 
uitgangspunten voor 
bewegwijzeringsplan 

Wegbeheerders Publiek Monopolie Gereguleerd 

b. Opstellen eerste ontwerp 
bewegwijzeringsplan 

ANWB, SBN, Tebodin Privaat Concurrentie Gereguleerd 

c. Opstellen concept pakket 
van eisen constructie  

ANWB, SBN, Tebodin Privaat Concurrentie Gereguleerd 

d. Opstellen concept 
bebordingsplan en 
constructieplan  

ANWB, SBN, Tebodin Privaat Concurrentie Gereguleerd 

Definitief ontwerp; publieke taak, private uitvoering 

a. Uitwerken definitief plan ANWB, IBN, Tebodin Privaat Concurrentie Gereguleerd 
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b. Definitief bestek maken 
inclusief PvE 

ANWB, IBN, Tebodin Privaat Concurrentie Gereguleerd 

c. Toetsing 
bewegwijzeringsplan aan 
uitgangspunten 

Wegbeheerders Publiek Monopolie Gereguleerd 

Coördinatie; publieke taak, overwegend private uitvoering 

a. Afstemmen met andere 
wegbeheerders (continuïteit, 
uniformiteit) 

ANWB, SBN en wegbeheerders Publiek en Privaat Concurrentie Autonoom 

b. Afstemmen met omringende 
projecten 

ANWB, SBN en wegbeheerders  Publiek en Privaat Concurrentie Autonoom 

c. Uitvoeren adviestaken 
bewegwijzering aan 
wegbeheerders (en 
eventueel andere partijen) 

ANWB, SBN, Tebodin Privaat Concurrentie Autonoom 

R
e
a
li

s
a
ti

e
 Inkoop; publieke taak, publieke en private uitvoering 

a. Selecteren van leveranciers 
voor bebording 

ANWB, IBN, Wegbeheerders (RWS, Provincie 
Zuid-Holland en Overijssel) 

   

Regie; publieke taak, private uitvoering 

a. Bestelling bebording bij 
leveranciers conform bestek 

ANWB, IBN, Tebodin Privaat Concurrentie Gereguleerd 

Realisatie en plaatsing bebording; private taak, private uitvoering 

a. Fabricage en levering van 
bebording 

Marktpartijen, zoals Pol, Velopa en Vermolen, 
Agmi, De Naamplaat 

Privaat Concurrentie Gereguleerd 

b. Plaatsing bebording Marktpartijen, zoals Pol, Velopa en Vermolen, 
Agmi, Heijmans 

Privaat Concurrentie Gereguleerd 

Diensten; private taak, private uitvoering 

a. (Advies)diensten  Marktpartijen zoals Goudappel Coffeng, DHV en 
Witteveen & Bos 

Privaat Concurrentie Autonoom 

Toezicht en directievoering; publieke taak, private uitvoering 

a. Directievoering ANWB, IBN, Tebodin Privaat Concurrentie Autonoom  

b. Toetsing opgeleverde 
bebording aan eisen en 
richtlijnen 

ANWB, IBN, Tebodin  Privaat Concurrentie Gereguleerd 
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In
 s

ta
n

d
 h

o
u

d
e

n
 Beheer en onderhoud; publieke taak, private uitvoering 

a. Maken beheer- en 
onderhoudsstrategie 

Wegbeheerders Publiek Monopolie Gereguleerd 

b. Uitwerken en in de markt 
zetten 

ANWB, IBN, Tebodin  Privaat Concurrentie Gereguleerd 

c. Uitvoering beheer en 
onderhoud (borden, 
elektrische installatie,  
dynamische onderdelen en 
displays, etc) 

Verschillende marktpartijen Privaat Concurrentie Gereguleerd 

d. Schadeafhandeling ANWB, IBN, Tebodin Privaat Concurrentie Gereguleerd 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4: overzicht publicaties bewegwijzering 

Op dit moment zijn de volgende richtlijnen en aanvullingen hierop van kracht: 

 CROW-publicatie 222 Richtlijn Bewegwijzering, 1-7-2005.  

In deze richtlijn leest u waaraan bewegwijzering moet voldoen en hoe u deze moet uitvoeren. De 

richtlijn sluit aan op CROW-publicatie 164 „Handboek Wegontwerp‟. Het behandelt dezelfde 

wegcategorieën: nationale en regionale stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en 

erftoegangswegen. 

 Plaatsing bewegwijzering bij rotondes, 1-2-2006. (Rapport D06-03)  

Dit rapport is een aanvulling op CROW-publicatie 222 „Richtlijn bewegwijzering‟ en CROW-

publicatie 126 „Eenheid in rotondes‟. 

 Richtlijn bewegwijzering uitwijkroutes, 1-8-2008. (Rapport D08-03) 

Dit rapport is een aanvulling op CROW-publicatie 222 'Richtlijn bewegwijzering'. 

 CROW-publicatie 262 Richtlijn toeristische bewegwijzering. 

Voor toeristisch-recreatieve objecten en routes geldt een eigen, gestandaardiseerde 

bewegwijzeringsystematiek. Deze richtlijn gaat daar uitvoerig op in. De publicatie bevat 

achtergrondinformatie over de systematiek. Daarnaast leest u hoe u de aanduidingen bepaalt en 

hoe u de bewegwijzering uitvoert. De richtlijn gaat in op maatvoering, typografie, plaatsing en 

bevestiging. 

Momenteel wordt binnen het CROW gewerkt aan: 

 Herziening richtlijn Bewegwijzering autosnelwegen 

In opdracht van RWS is een nieuwe richtlijn Bewegwijzering autosnelwegen opgesteld. Dit 

document is in concept gereed en wordt nog besproken in het Platform Bewegwijzering, waarin alle 

wegbeheerders vertegenwoordigd zijn. Daarna moet de inhoud nog intern RWS worden 

vastgesteld. Daarna zal de publicatie als CROW-richtlijn uit worden gebracht. 

Daarnaast wordt in 2010 gestart met het actualiseren van:  

 Herziening CROW-publicatie 222 Richtlijn Bewegwijzering 

In de herziening wordt de nog steeds actuele kennis opgenomen uit CROW-publicatie 222 Richtlijn 

Bewegwijzering, alsmede de inhoud van Plaatsing bewegwijzering bij rotondes (Rapport D06-03) en 

Richtlijn bewegwijzering uitwijkroutes (Rapport D08-03) en CROW-publicatie 262 Richtlijn 

toeristische bewegwijzering. Deze documenten zijn reeds beschikbaar. 

Daarnaast wordt hierin opgenomen de Herziening richtlijn Bewegwijzering autosnelwegen, alsmede 

Redesign (richtlijn voor bewegwijzering op niet-autosnelwegen), aanduidingenbeleid en 

bewegwijzering op turborotondes. Deze documenten zijn in 2010 gereed en definitief. 

De structuur van de nieuwe richtlijn Bewegwijzering ziet er als volgt uit (zie volgende pagina): 
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                                Aanduidingenbeleid 

  

 

 

Richtlijn autosnelwegen 

 

 

 

Redesign (niet-asw) 

 Toeristische bewegwijzering 

 Bewegwijzering op turborotondes 

 Bewegwijzering en navigatiesystemen (artikel) 

 Plaatsing bewegwijzering bij rotondes 

 Richtlijn bewegwijzering uitwijkroutes 

 Et cetera 
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Voor u ligt een rapportage over aanvullend onderzoek ten behoeve van ons expertoordeel over de 

toekomstige organisatie van de bewegwijzering in Nederland. Medio april heeft u prof.dr. M.J.W. 

van Twist opdracht gegeven om een onafhankelijk oordeel te geven over de optimale verdeling 

tussen publieke en private taken en de daarbij passende organisatievorm. Dit heeft zijn weerslag 

gevonden in ons expertoordeel over de toekomst van de bewegwijzering van 3 juni 2010. Dat is 

besproken in het directeurenoverleg over bewegwijzering waarin de wegbeheerders en de ANWB 

zijn vertegenwoordigd (9 juni 2010) en het Nationaal Mobiliteitsberaad (17 juni 2010). In deze 

overleggen is door de wegbeheerders afgesproken dat zij een aantal taken ten aanzien van 

bewegwijzering op nationaal niveau willen organiseren om de kwaliteit, continuïteit en uniformiteit 

van bewegwijzering te kunnen borgen. Hierbij gaat het in ieder geval om taken met betrekking tot de 

database, coördinatie en planvorming. 

1.2 Opzet aanvullend onderzoek 

Om besluitvorming over de toekomstige organisatie van de bewegwijzering in Nederland op een 

goede manier voor te bereiden is uitwerking nodig van de mate waarin deze taken binnen een 

specifieke organisatie worden belegd en waar daarmee de „knip‟ tussen publieke en private taken 

wordt gelegd. Meer specifiek hebben wij in dat kader gekeken naar de samenhang tussen database 

(ontwikkeling en beheer), coördinatie (afstemming tussen wegbeheerders in de planvorming) en 

planvorming (eerste planvorming en definitieve planvorming). Ook hebben wij op verzoek van het 

directeurenoverleg nader onderzoek verricht naar het te kiezen organisatorisch arrangement, 

inclusief juridische uitwerking. Door het directeurenoverleg is verzocht in ieder geval te kijken naar 

de mogelijkheden om een en ander te regelen via een bestuursovereenkomst (een „lichte en snelle‟ 

variant) en/of een ministeriële regeling (als alternatief of aanvulling met een meer verplichtend of 

bindend karakter).  

In dit nader onderzoek naar het organisatorisch arrangement wordt eerst gekeken welke opties er 

gegeven de te organiseren taken mogelijk zijn. Nadat hiertussen een afweging is gemaakt, wordt 

gekeken of en zo ja bij welke bestaande organisaties kan worden aangesloten. Als mogelijkheden 

zijn, op aangeven van het directeurenoverleg en de begeleidingsgroep, CROW, NDW en SBN 

onderzocht. Tenslotte is in dit aanvullend onderzoek ook een beknopte beschrijving gegeven van 

het transitieproces om tot het organisatorische arrangement te komen. 

1.3 Leeswijzer 

Ons onderzoeksverslag is als volgt opgebouwd. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op 

de redeneerlijn om te komen tot een optimale publieke organisatie van een aantal taken van 

bewegwijzering. In hoofdstuk 3 wordt een aantal alternatieve organisatorische arrangementen op 

hoofdlijnen gepresenteerd om de toekomstige organisatie vorm te geven. In Hoofdstuk 4 wordt een 
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afweging gemaakt welke richting bij de uitwerking naar ons oordeel daarvoor het meest geschikt is. 

Vervolgens wordt deze uitgewerkt, waarbij ook wordt geanalyseerd of en zo ja bij welke bestaande 

organisatie kan worden aangesloten. Hoofdstuk 5 werkt de taken van de publieke organisatievorm 

die naar ons oordeel de voorkeur heeft nader uit. Hoofdstuk 6 tenslotte gaat in op het 

transitieproces dat moet worden doorlopen om tot realisatie te komen. 
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2. Organisatie van de bewegwijzering:verbondenheid van taken 

Bewegwijzering kan worden opgedeeld in een aantal hoofdtaken. Zo kan onderscheid worden 

gemaakt tussen beleid (wet- en regelgeving), richtlijnen, database, planvorming, coördinatie, 

realisatie en instandhouding.  

In het expertoordeel dat aan dit verdiepend onderzoek vooraf ging hebben wij geconcludeerd dat 

het goed borgen van de publieke belangen die met bewegwijzering samenhangen, namelijk 

uniformiteit en continuïteit van de bewegwijzering in Nederland, en daarnaast het zorgen voor 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de database rechtvaardigen dat een aantal taken centraal 

wordt georganiseerd of meer precies; dat het nodig is om de verantwoordelijkheden voor een goede 

uitvoering van die taken centraal te beleggen. In ieder geval gaat het dan om de database, 

coördinatie en planvorming. Hiernaast is ook het werken volgens de richtlijnen van belang in het 

kader van de borging van de eerder genoemde publieke belangen.  

Gelijktijdig hebben we geconcludeerd dat taken zoals inkoop van borden en plaatsing niet 

noodzakelijkerwijs gezamenlijk (of centraal) hoeven te worden geregeld. Wij kunnen ons voorstellen 

dat er voor wegbeheerders pragmatische redenen kunnen zijn om de inkoop gezamenlijk vorm te 

geven (zoals schaalvoordelen en ontzorging). Het spreekt voor zich dat het wenselijk is te 

controleren of de levering van borden en de plaatsing ook plaats heeft overeenkomstig de 

afspraken. Voor (veel) individuele wegbeheerders kan dit een (te) grote opgave zijn. Aangezien er 

echter ook wegbeheerders zijn die deze inkoopfunctie zelf kunnen en willen vormgeven, hebben wij 

in het vorige onderzoek geoordeeld dat het centraal regelen van de inkoop niet noodzakelijk is.   

In het vorige onderzoek en in het directeurenoverleg is veel aandacht geweest voor een eventuele 

bundeling van de taken databasebeheer, coördinatie en planvorming en voor de vraag of de 

verbondenheid tussen deze taken een onlosmakelijk karakter heeft, in die zin dat de noodzaak 

bestaat deze taken in één hand (dus bij en binnen een en dezelfde organisatie) te beleggen. 

Concreet spitste de discussie zich toe op de vraag waar de ‘knip’ te leggen in de planvorming: is het 

noodzakelijk dat de eerste planvorming ook door de organisatie gemaakt wordt die de coördinatie 

uitvoert en de database beheert of kan de eerste planvorming ook aan de markt worden 

overgelaten en kan worden volstaan met toetsing van de gemaakte plannen door de publieke 

organisatie?  

Bovenstaande vormt het startpunt voor de verdiepende analyse. In dit hoofdstuk wordt onder meer 

gekeken of de verbondenheid tussen, maar ook binnen deze taken een principieel dan wel 

pragmatisch karakter heeft. Wanneer immers de verbondenheid van principiële aard is, dan zal 

sprake moeten zijn van een situatie waarin kwalitatief goede bewegwijzering uitsluitend en alleen tot 

stand kan komen als databasebeheer, coördinatie en planvorming in één hand (c.q. bij één 

organisatie) zijn belegd. Wanneer de verbondenheid van pragmatische aard is, dan is sprake van 

een afweging waarin op basis van verschillende criteria (zoals efficiëntie of transparantie) een 

voorkeur is uit te spreken voor het wel of niet in één hand beleggen van de betreffende taken. In 
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hoofdstuk 5 worden de taken van de publieke organisatie nader uitgewerkt, waarbij wordt 

aangegeven welke activiteiten de publieke organisatie zelf uitvoert en welke ze uitbesteedt (de 

knip). 

2.1 Bevindingen verdiepend onderzoek 

In dit verdiepend onderzoek is op twee manieren naar het bewegwijzeringproces gekeken. Ten 

eerste hebben wij tijdens gesprekken het werkproces van de ANWB en dat van SBN/IBN en 

Tebodin onder de loep genomen en bezien op welke momenten daarin sprake is van gebruik van 

de database (ophalen dan wel terugplaatsen van gegevens) en van coördinerende werkzaamheden 

(het afstemmen met en tussen - aangrenzende - wegbeheerders). Hieruit komt naar voren dat er op 

verschillende momenten en nagenoeg in alle fasen van het werkproces van de database gebruik 

wordt gemaakt en dat in nagenoeg alle fasen ook daadwerkelijk coördinatie werkzaamheden nodig 

zijn. De werkprocessen van de bovengenoemde partijen die betrokken zijn bij de bewegwijzering 

vertonen onderling grote overeenkomsten.   

Ten tweede hebben wij ervaringen in kaart gebracht en concrete casus besproken op basis 

waarvan we een beeld hebben gekregen van welke kwesties zich momenteel (met de huidige 

organisatie en de huidige werkverdeling) voordoen in de bewegwijzering. We behandelen deze 

kwesties achtereenvolgens.  

2.1.1 Kwesties die zich voordoen door de huidige organisatie van de bewegwijzering 

Bewegwijzering is ontstaan toen de ANWB de uitvoering van deze taak bij wijze van dienstverlening 

aan de leden heeft opgepakt. In de afgelopen eeuw heeft de ANWB dit uitgebouwd en hebben 

wegbeheerders de ANWB voor de dienstverlening een vergoeding betaald. Doordat de ANWB alle 

taken rondom de bewegwijzering steeds zelf en in één hand uitvoerde was de 

systeemverantwoordelijkheid (zie voor toelichting onderstaand kader) voor bewegwijzering in 

Nederland daar ook impliciet belegd. Voor zover ons bekend is tussen wegbeheerders en de ANWB 

deze verantwoordelijkheid nooit formeel ook als zodanig belegd.  

Kader systeemverantwoordelijkheid 

Systeemverantwoordelijkheid voor de bewegwijzering betreft de verantwoordelijkheid voor het totale stelsel van 

bewegwijzering in Nederland, dus over de grenzen van individuele wegbeheerders heen. Het beleggen van 

een dergelijke verantwoordelijkheid sluit aan op de wens om bepaalde publieke belangen te borgen, met name 

de uniformiteit en de continuïteit van de bewegwijzering in Nederland en geeft invulling aan de ministeriële 

verantwoordelijkheden. Een uitgangspunt voor ministeriële verantwoordelijkheid is dat er geen 

verantwoordelijkheid is zonder bevoegdheden. Anders geformuleerd: de minister moet wel bevoegdheden 

hebben om zijn verantwoordelijkheid waar te maken.  

In de huidige organisatie van bewegwijzering waarin verschillende organisatievormen naast elkaar 

bestaan – ANWB, SBN/IBN en RWS/Tebodin – is de verbondenheid tussen taken op onderdelen op 

een andere manier geregeld dan voorheen. Tussen de stichtingen SBN en IBN (die wel formeel de 

taken opgedragen dienen te krijgen door publieke partijen) zijn de taken inmiddels verdeeld. SBN 
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heeft toegang tot de database van de ANWB, doet de coördinatie en de eerste planvorming. IBN 

zorgt vervolgens voor de engineering, inkoop, plaatsing en onderhoud van de bewegwijzering. De 

aanleiding voor deze verdeling is mede ingegeven door de behoefte het werkproces en de kosten 

transparanter te maken. ANWB voert daarnaast ook zelf nog voor een aantal wegbeheerders taken 

uit in het kader van de bewegwijzering, maar die situatie is eindig, zoals ook nog eens door de 

ANWB in het afgelopen directeurenoverleg is bevestigd. Tebodin voert zowel de eerste planvorming 

als de engineering uit en heeft daarna de regie over de bestelling van de bewegwijzering bij door 

RWS geselecteerde marktpartijen. De uitvoering van coördinatiewerkzaamheden is in dit geval niet 

bij Tebodin belegd, maar bij RWS als wegbeheerder. In de praktijk voert Tebodin wel 

coördinatiewerkzaamheden uit, maar alleen na goedkeuring van RWS als opdrachtgever. 

De systeemverantwoordelijkheid is in de huidige situatie niet expliciet belegd en niet meer 

automatisch ook in de uitvoering geborgd. Er bestaat op dit moment alleen een gedeelde 

systeemverantwoordelijkheid en dat is onwenselijk. Om de publieke belangen die met 

bewegwijzering gepaard gaan, namelijk, de continuïteit en uniformiteit van bewegwijzering, in de 

toekomst te borgen is het naar ons oordeel noodzakelijk de verantwoordelijkheid voor de taken op 

systeemniveau goed en helder te beleggen bij de Minister van Verkeer en Waterstaat: expliciet in 

plaats van impliciet, en bindend in plaats van vrijblijvend.
i
 Naar ons oordeel is het daarvoor 

noodzakelijk een publieke organisatie op te richten die met de uitvoering wordt bekleed (c.q. die de 

facto en materieel gezien door de wegbeheerders de uitvoering van taken krijgt toebedeeld die 

gezamenlijk de systeemverantwoordelijkheid borgen). Formeel gezien blijven de wegbeheerders 

zelf verantwoordelijk voor de bewegwijzering. De noodzaak daarvan valt toe te lichten door meer 

specifiek te kijken naar de kwesties die op dit moment in de praktijk spelen, rondom de database, de 

planvorming en de coördinatie, maar ook met betrekking tot de naleving van de richtlijnen, de plek 

van de bewegwijzering in geïntegreerde contracten en de behoefte aan ontzorging bij 

wegbeheerders.  

2.1.2 Databases 

Momenteel bestaan er ten minste twee informatiesystemen naast elkaar die gezamenlijk de 

informatie bevatten over waar in Nederland welke bewegwijzering staat. Ten eerste de database 

van RWS, beheerd door Tebodin, waarin bewegwijzering op het rijkswegennet en twee provinciale 

wegennetten (Zuid-Holland en Overijssel) is opgenomen. Ten tweede de database van de 

wegbeheerders die bij de ANWB zijn aangesloten en die in principe landsdekkend is, maar niet altijd 

meer de actuele situatie van het rijkswegennet en de twee provinciale wegennetten bevat. Toegang 

van de stichtingen tot deze database is via een gebruiksovereenkomst geregeld. 

Beide systemen werken stand-alone en kunnen op dit moment niet met elkaar communiceren (ze 

gebruiken verschillende platforms en slaan – deels – verschillende gegevens op).1 Beide 

beheerders kunnen ook niet in elkaars database kijken. Dit leidt tot afstemmingskwesties. In de ene 

                                                      

1
Wij hebben geen zicht gekregen op de inhoud van beide databases en de precieze (mis)match daartussen. 
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database gemaakte aantekeningen over bijvoorbeeld (voorgenomen) nieuwe of aangepaste 

bewegwijzering met een gevolg voor bewegwijzering op het wegennet in de andere database 

vinden dus niet automatisch hun weg naar elkaar. Mogelijk gevolg hiervan is dat de doelstelling van 

continuïteit van bewegwijzering in gevaar komt.  

2.1.3 Planvorming 

Qua planvorming volgen de drie organisatievormen (RWS/Tebodin, SBN/IBN, ANWB) allen een 

eigen werkproces dat vervolgens op zich weer wel grote overeenkomsten vertoont en is onder te 

verdelen in eerste planvorming en verdere uitwerking (engineering/detaillering). In de 

werkprocessen om tot een plan te komen wordt gebruik gemaakt van de (eigen) database en wordt 

in verschillende mate overleg gevoerd met wegbeheerders (dit overleg valt onder de taak 

coördinatie zoals beschreven in de volgende paragraaf). De werkprocessen verlopen goed en de 

modellen van de huidige drie organisatievormen kunnen allen in de praktijk tot een goed resultaat 

leiden.  

2.1.4 Coördinatie 

Een bewegwijzeringsplan voor een gedeelte van het wegennet heeft vrijwel altijd gevolgen voor 

bewegwijzering van andere gedeelten van het wegennet. Coördinatie zorgt ervoor dat deze 

gevolgen zichtbaar worden en op een goede manier worden meegenomen in de plannen en dus 

ook in de uiteindelijk zichtbare bewegwijzering langs de weg. Soms is afstemmen binnen 

RWS/Tebodin, de ANWB of SBN voldoende. Voordat een plan gemaakt wordt, kan in de database 

worden opgezocht welke andere plannen voor de betreffende locatie of het betreffende traject in 

voorbereiding zijn. Regelmatig echter is ook overleg tussen partijen nodig om de continuïteit van de 

bewegwijzering te waarborgen. Dit overleg komt in de praktijk wel tot stand maar is lang niet altijd 

vanzelfsprekend. Partijen moeten daaraan wennen. Indien conflictsituaties ontstaan is er geen 

regeling of procedure voor oplossing hiervan. Bovendien is het van belang te vermelden dat 

coördinatiewerkzaamheden niet zijn opgenomen in het contract van Tebodin en dat Tebodin daar 

aanvullende opdrachten voor moet vragen. Dit kan vertraging in het overleg met zich meebrengen. 

2.1.5 Richtlijnen 

Momenteel zijn er verschillende richtlijnen voor bewegwijzering. De basis wordt gevormd door 

CROW richtlijn 222. Daarnaast is een richtlijn bewegwijzering autosnelwegen opgesteld in opdracht 

van RWS die nog niet is vastgesteld, maar waarmee al sinds twee jaar wordt gewerkt. De richtlijnen 

zijn op onderdelen verschillend (zoals bij de verwijsstrategie waar een clusterstrategie en een 

lineaire strategie naast elkaar bestaan). Daarnaast wordt er ook niet altijd volgens de richtlijnen 

gewerkt (immers, daar zijn het ook richtlijnen voor). Hoewel er nu gewerkt wordt aan de afstemming 

van richtlijnen kan als gevolg hiervan zowel de continuïteit als de uniformiteit van bewegwijzering 

onder druk komen te staan. 

Daarnaast is als gevolg van het niet meer in een hand organiseren van de verschillende taken voor 

bewegwijzering duidelijk geworden dat bepaalde kwesties of onderdelen van de bewegwijzering niet 

in richtlijnen zijn geregeld. Bijvoorbeeld waar het gaat om de inhoud van de database, constructieve 
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eisen en de relatie tussen de huidige bewegwijzeringsborden en de in ontwikkeling zijnde 

dynamische bewegwijzering.   

2.1.6 Bewegwijzering in geïntegreerde contracten 

Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur wordt meer en meer gewerkt met geïntegreerde contracten 

(bijvoorbeeld design and construct) waarbij verschillende onderdelen van de realisatie van een 

project aan één partij worden gegund. Bewegwijzering wordt daarin soms ook meegenomen en 

vormt dan een relatief klein onderdeel van de totale begroting. Dientengevolge lijkt bewegwijzering 

ook niet de hoogste prioriteit te hebben voor de aannemer. Voor de continuïteit en uniformiteit van 

bewegwijzering kan dit negatieve gevolgen hebben als niet voldoende wordt afgestemd met 

omliggende plannen. Voor de kwaliteit en ook voor de kosten van bewegwijzering kan dit achteraf 

negatieve gevolgen hebben als het aanbod niet is gebaseerd op voldoende kennis over hoe 

bewegwijzering te realiseren. Er zijn voorbeelden genoemd waarin het bewegwijzeringsplan 

achteraf is gerepareerd met meerkosten als gevolg.  

2.1.7 Ontzorgen van wegbeheerders 

De kennis over bewegwijzering is bij de wegbeheerders over het algemeen slechts beperkt. 

Hetzelfde geldt voor de capaciteit. Zelfs in grote gemeenten is de capaciteit die voor deze publieke 

taak zijn vrij gemaakt veelal niet groter dan 2 fte. Wegbeheerders willen daarom het uitvoerende 

werk doorgaans niet zelf uitvoeren en hebben daarvoor momenteel ANWB, Tebodin of SBN/IBN 

ingeschakeld. Ze willen het liefst één loket waarbij ze dan ook de verantwoordelijkheid voor het 

opstellen van de plannen willen beleggen.  

In het kader van de kwaliteit en uniformiteit van de bewegwijzering is het van belang dat de door 

zowel ANWB, SBN/IBN en Tebodin opgebouwde kennis behouden blijft en beschikbaar is. 

Wegbeheerders willen juist ook kunnen beschikken over kennis van „hoe dat elders is geregeld‟ om 

uniformiteit te kunnen borgen. 

2.2 Conclusie op basis van verdiepend onderzoek naar de huidige situatie 

Alle partijen zijn het erover eens dat er publieke belangen gepaard gaan met de bewegwijzering die 

adequate borging verdienen. Dat zijn bijvoorbeeld continuïteit en uniformiteit. Om deze publieke 

belangen goed te kunnen borgen, moet een aantal taken die bij bewegwijzering horen goed worden 

uitgevoerd. Het gaat daarbij in ieder geval om database, coördinatie en planvorming. 

Deze taken zijn nu bij uiteenlopende organisaties belegd. In de praktijk leidt dit tot een aantal 

ingewikkelde kwesties: 

 Databases; Partijen kunnen elkaars databases niet raadplegen, de databases zijn niet actueel 

op het niveau van heel Nederland en databasegegevens zijn niet uitwisselbaar. 

 Coördinatie; de uitvoering van de coördinatie is niet helder belegd en berust op goede wil en 

soms zelfs toeval. 
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 De richtlijnen worden niet altijd nageleefd. De redenen daarvoor en de risico‟s daarvan worden 

over het algemeen niet onderling besproken en zijn dan ook niet bij iedereen bekend.  

 Bewegwijzering is een resttaak in geïntegreerde contracten. 

Deze kwesties die zich momenteel voordoen in de organisatie van de bewegwijzering worden naar 

ons oordeel eerst en vooral veroorzaakt doordat de systeemverantwoordelijkheid voor 

bewegwijzering in Nederland niet goed is belegd en geborgd. Voorheen was de noodzaak daartoe 

beperkt, omdat er één partij was die alle taken op het gebied van bewegwijzering uitvoerde, 

namelijk de ANWB. In de huidige situatie met meerdere partijen die taken uitvoeren wordt het goed 

borgen van de systeemverantwoordelijkheid belangrijk om het systeem van bewegwijzering goed te 

laten functioneren, de publieke belangen voor Nederland te borgen en dit soort kwesties in de 

toekomst uit de weg te gaan. Het helder beleggen en borgen van de systeemverantwoordelijkheid is 

in onze ogen ook belangrijker dan het organisatorisch bundelen, of juist onderscheiden van de 

verschillende met bewegwijzering gepaard gaande taken.  

Voor wat betreft de verbondenheid van taken brengt het verdiepende onderzoek ons tot de  

conclusie dat in het werkproces van bewegwijzering sprake is van een nauwe verbondenheid 

tussen database, coördinatie en planvorming (vooral eerste planvorming). Dit blijkt uit de mate 

waarin tijdens het opstellen van het plan gebruik wordt gemaakt van die database en blijkens de 

mate waarin coördinerende werkzaamheden nodig zijn. Daarmee is de noodzaak om de taken 

database, coördinatie en planvorming ook per se in één hand te leggen en binnen één en dezelfde 

organisatie te plaatsen naar ons oordeel nog niet aangetoond. Het is handig en het is praktisch, 

maar daarmee is het nog niet direct noodzakelijk, of zelfs onvermijdelijk. Er zijn geen principiële 

overwegingen die de onlosmakelijkheid van de taken database, coördinatie en planvorming 

aantonen.  

Hoewel het dus niet principieel nodig is de taken in één en dezelfde organisatie onder te brengen is 

het wel handig en praktisch. Handig en praktisch omdat dit aansluit op de verbondenheid van de 

huidige werkprocessen, transactiekosten vermindert, de coördinatielast en daaruit voortvloeiend de 

kans op afstemmingsproblemen verkleint en ervoor zorgt dat kennis goed ontsloten kan worden. De 

verbondenheid van taken is daarmee ingegeven door praktijkoverwegingen en vooral pragmatisch 

van aard. De verbondenheid vloeit voort uit (1) de eerder geschetste risico‟s die voortvloeien uit de 

huidige inmiddels gegroeide situatie rondom de bewegwijzering en (2) voorkeuren die worden 

uitgesproken door de betrokken partijen. Het uit elkaar halen van de verschillende taken en deze 

door verschillende partijen laten uitvoeren is mogelijk, maar de vraag die daarbij gesteld moet 

worden is wat dat betekent voor onder meer de kwaliteit van de bewegwijzering en de 

kostenefficiëntie van het product. In ieder geval moet ergens de verantwoordelijkheid zijn belegd om 

impasses, gebrek aan prioriteit en dreigende fouten aan te pakken. Dit sluit ook aan op de wens van 

veel wegbeheerders om op dit punt te worden ontzorgd en het gemak te hebben van één loket waar 

men voor de bewegwijzering terecht kan.  

In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat er bovendien ook juridisch gezien een noodzaak is om 

de verantwoordelijkheid op systeemniveau goed te regelen.  
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3. Juridische uitwerking van de organisatie van de bewegwijzering: mogelijke 

arrangementen 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk willen wij onderzoeken welke arrangementen op grond van wet- en regelgeving 

juridisch haalbaar zijn. Aan het slot van het vorige hoofdstuk werden twee conclusies getrokken, 

namelijk: 

 de systeemverantwoordelijkheid moet helder worden belegd en adequaat geborgd; 

 alhoewel niet principieel nodig, is het praktisch gezien handig en verstandig taken (en de 

uitvoering ervan) in één organisatie onder te brengen.  

Die conclusies vormen het vertrekpunt voor dit hoofdstuk. Wij onderzoeken arrangementen die het 

juridisch mogelijk maken de systeemverantwoordelijkheid helder te beleggen en adequaat te borgen 

en de taken in één organisatie onder te brengen.  

Voordat hierna de verschillende arrangementen worden besproken, willen wij er op wijzen dat ten 

behoeve van ons expertoordeel eerst het huidige wettelijke systeem voor de bewegwijzering en het 

kader voor aanbestedingsrecht nader zijn geanalyseerd. Beide wettelijke kaders zijn van belang 

voor de afweging tussen denkbare arrangementen en voor de beantwoording van de vraag of deze 

ook juridisch haalbaar zijn. Het huidige wettelijke kader voor de bewegwijzering is vooral van belang 

voor het zoeken naar aanknopingspunten die het mogelijk maken de systeemverantwoordelijkheid 

helder te beleggen en adequaat te borgen. Het aanbestedingsrecht is vooral van belang voor de 

toedeling van taken en taakuitvoering aan één organisatie. Om de redeneerlijn in onze advisering 

niet onnodig te belasten met verdiepende beschouwingen zijn de bevindingen op dit punt geen 

onderdeel van de hoofdtekst maar voor de belangstellende lezer wel opgenomen in bijlage 2.   

Gelet op dit kader komen wij tot de conclusie dat de volgende juridische arrangementen juridisch 

haalbaar zijn. Ieder van die hoofdrichtingen valt uiteen in twee subvarianten. 

1. Bestuursovereenkomst: afspraken over samenwerking en gezamenlijke aan- of 

uitbesteding 

a. Er worden afspraken gemaakt over samenwerking zoals bijvoorbeeld onderlinge 

afstemming, maar zonder dat één organisatie taken, of uitvoeringsopdrachten krijgt middels 

deze bestuursovereenkomst. 

b. Er worden afspraken gemaakt over gezamenlijke uitbesteding. In dat geval wordt de 

uitvoering van de taken coördinatie, databeheer en planvorming gezamenlijk via een 

aanbesteding opgedragen aan een marktpartij. Dit is in feite het systeem dat nu door 

Rijkswaterstaat en enkele provincies wordt gevolgd. 
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2. Inbesteding aan een gezamenlijke ‘eigen dienst’: de Wgr of privaatrechtelijke inbesteding 

a. Er komt een openbaar lichaam in de zin van de Wgr. Alle beheerders nemen zitting in het 

algemeen bestuur. 

b. Er komt een privaatrechtelijke rechtspersoon (nieuw of bestaand) waarin alle beheerders 

zijn vertegenwoordigd. 

In dit type arrangement wordt dus wel één organisatie belast met de uitvoering van de taken, alleen 

is de systeemverantwoordelijkheid daarmee nog niet vanzelf geborgd – zoals hierna nog zal worden 

toegelicht. 

3. Publiekrechtelijke grondslag: wettelijke verplichting of grondslag voor alleenrecht. 

a. Er komt een wettelijke verplichting, op basis van het huidige systeem, die beheerders 

verplicht aansluiting te zoeken bij een nationale organisatie. Hiervoor is een algemene 

maatregel van bestuur nodig, althans een wijziging van de wet, die het mogelijk maakt dat 

de Minister van Verkeer en Waterstaat een organisatie aanwijst bij ministeriële regeling. 

b. Beheerders verlenen alleenrechten aan een nationale organisatie. Afhankelijk van de 

interpretatie van het alleenrecht die men wil volgen, kan dit zonder wijziging van wet- of 

regelgeving of slechts nadat de wet zodanig is gewijzigd dat daarin de uitdrukkelijke 

bevoegdheid voor beheerders om alleenrechten aan een door de minister aan te wijzen 

organisatie is verankerd.  

In dit arrangement kan dus wel één organisatie worden belast met de uitvoering van de taken. 

Bovendien behelst dit arrangement ook een adequaat belegde en geborgde 

systeemverantwoordelijkheid. 

In de volgende paragrafen lichten wij dit nader toe.  

3.2 Eerste optie: de bestuursovereenkomst met afspraken over samenwerking en 

gezamenlijke aan- of uitbesteding  

Door het directeurenoverleg is verzocht in ieder geval te kijken naar een lichte en snelle variant: de 

bestuursovereenkomst. Wij komen met betrekking tot deze optie tot het oordeel dat het juridisch niet 

mogelijk is de systeemverantwoordelijkheid voor de bewegwijzering helder te beleggen of adequaat 

te borgen en bij een centrale organisatie onder te brengen door middel van een 

bestuursovereenkomst.  

3.2.1 Afspraken over samenwerking 

Indien in een bestuursovereenkomst, wordt bepaald dat één specifieke organisatie wordt belast met 

activiteiten op het terrein van de database, coördinatie en planvorming, dan is een dergelijke 

bestuursovereenkomst in strijd met het aanbestedingsrecht, dus onrechtmatig. Immers die 

activiteiten betreffen aanbestedingsplichtige dienstverlening, die niet zomaar aan een organisatie 
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kan worden opgedragen. Het gunnen van die activiteiten aan één organisatie vereist dus of een 

aanbesteding of een beroep op een uitzondering op de aanbestedingsplicht.  

Een bestuursovereenkomst is dus te licht om de uitvoering op te dragen aan één organisatie. Met 

een bestuurovereenkomst kunnen wel afspraken worden gemaakt over afstemming tussen de 

beheerders („als ik een plan maak, leg ik die even aan jou voor‟). Daarmee is evenwel de 

systeemverantwoordelijkheid nog niet helder belegd of adequaat geborgd. 

3.2.2 Gezamenlijke aan- of uitbesteding 

Partijen kunnen ook, zoals dat nu gebeurt bij Rijkswaterstaat gezamenlijk met de Provincies Zuid-

Holland en Overijssel, gezamenlijk de taken via aanbestedingen uitbesteden aan marktpartijen 

(zoals Tebodin). Naast dat alle beheerders een grote gezamenlijke aanbesteding zouden kunnen 

doen (om de vier jaar een groot raamcontract), kunnen de beheerders hun aanbestedingsplicht ook 

verleggen naar een zogenaamde aankoopcentrale Artikel 1, onder s, van het Bao bepaalt dat een 

aankoopcentrale een aanbestedende dienst is die (mede) namens andere overheden 

aanbestedingen verzorgt. Dus ieder van de beheerders (bijvoorbeeld VenW/RWS), kan als 

aankoopcentrale voor de anderen fungeren, en mede namens hen aanbesteden. Men zou ook een 

privaatrechtelijke rechtspersoon kunnen oprichten die aan de criteria voor een publiekrechtelijke 

instelling (artikel 1, onder q, Bao) voldoet.2 Nadeel van deze optie is dat de 

systeemverantwoordelijkheid voor de bewegwijzering via deze manier van werken niet helder is 

belegd of adequaat geborgd. Aanbestedingsrechtelijk is het niet mogelijk om één landelijke 

organisatie te belasten met de taken van coördinatie, databeheer en planvorming. De 

bestuursovereenkomst biedt daar onvoldoende basis voor.   

Partijen kunnen natuurlijk middels een bestuursovereenkomst afspraken maken, over wat zij zien 

als het toekomstige meest ideale plaatje van de organisatie van bewegwijzering. Maar dat is dan 

niet echt een oplossing als het gaat om de wens de systeemverantwoordelijkheid voor de 

bewegwijzering helder te beleggen of adequaat te borgen. Een bestuursovereenkomst biedt geen 

aangrijpingspunten voor bevoegdheden om deze verantwoordelijkheid waar te maken; het is louter 

een instrument om moreel commitment voor een bepaalde werkwijze te organiseren.  

Een van de mogelijkheden die geopperd is, is de mogelijkheid dat de decentrale wegbeheerders 

hun bevoegdheid tot het uitbesteden van de taak van bewegwijzering mandateren aan de Minister 

van Verkeer en Waterstaat, of aan een ambtenaar die aan de minister ondergeschikt is. De 

bevoegdheid mandaat te verlenen berust op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht 

(hierna: Awb). Mandaat kan in beginsel altijd verleend worden, tenzij de aard van de bevoegdheid 

zich hiertegen verzet. Datzelfde geldt voor mandaat aan een niet-ondergeschikte, zoals in de 

voorgestelde situatie. Voor mandaat aan een niet-ondergeschikte is wel toestemming van de 

gemandateerde, in casu zou dat dus de Minister van Verkeer & Waterstaat, nodig (art. 10:4 Awb). 

Het gaat hier echter om mandaat van de ene bestuurslaag (provincie, gemeente onderscheidenlijk 

waterschap) aan een andere bestuurslaag (de Staat). De Afdeling bestuursrechtspraak van de 

                                                      

2
 Het IBN is een voorbeeld van een (beoogde) privaatrechtelijke aankoopcentrale. 
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Raad van State heeft eerder geoordeeld dat mandaatverlening tussen organen van verschillende 

bestuurslagen slechts bij uitzondering kan worden geacht te zijn toegelaten. Hiermee wordt immers 

in beginsel het stelsel van politieke verantwoordelijkheid doorbroken, aldus de Afdeling.3 Ook in de 

situatie bij de bewegwijzering zou dit stelsel van politieke verantwoordelijkheid worden doorbroken. 

Een uitbesteding en de bijbehorende aanbesteding leggen een claim op de decentrale begrotingen, 

die primair een bevoegdheid van de vertegenwoordigende organen zijn. Om die redenen geldt voor 

het beslissen tot privaatrechtelijke rechtshandelingen ook een verzwaard verantwoordingsregime 

(vgl. art. 169 lid 4 Gemw en art. 167 lid 4 Provw). Deze verantwoordingsrelaties worden doorbroken 

wanneer de minister namens alle decentrale overheden gaat beslissen, zeker nu daarmee eenheid 

wordt beoogd. Een ander argument tegen mandatering is dat de mandaatgevers, in casu de 

decentrale wegbeheerders, altijd aanwijzingen kunnen blijven geven omtrent de uitoefening van de 

bevoegdheid (art. 10:6 Awb), dat de mandaatgevers de bevoegdheden zelf kunnen blijven 

uitoefenen (art. 10:7 Awb) en dat mandaatgevers het mandaat te allen tijde kunnen intrekken (art. 

10:8 Awb). Dit past derhalve niet goed bij het uitgangspunt van verplichte samenwerking. 

 

3.3 Tweede optie: Inbesteding aan een gezamenlijke ‘eigen dienst’ via de Wgr of via een 

privaatrechtelijke inbesteding 

Inbesteding behoort tot de juridische haalbare mogelijkheden in deze casus. Indien een organisatie 

met de uitvoering wordt belast, en de beheerders die gebruik maken van die dienstverlening kunnen 

zich op inbesteding (zogenaamde quasi-inbesteding volgens de Teckal jurisprudentie, zie bijlage) 

beroepen, dan is die relatie aanbestedingsvrij en alle opdrachten kunnen zonder aanbesteding aan 

de desbetreffende organisatie worden gegund. Wij onderscheiden een publiekrechtelijke en een 

privaatrechtelijke variant van inbesteding.  

3.3.1 Wet gemeenschappelijke regelingen en aanbestedingsrecht 

De Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) is een wet die het voor decentrale overheden 

mogelijk maakt om samen te werken, zie hiervoor uitgebreider bijlage 2. Een gemeenschappelijke 

regeling krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen is een publiekrechtelijke overeenkomst.4 

Deze publiekrechtelijke overeenkomst wordt niet getroffen door de rechtspersonen, zoals bij een 

privaatrechtelijke overeenkomst, maar door bestuursorganen.5 De gemeenschappelijke regeling als 

                                                      

3
 ABRvS 14 mei 1998, AB 1998, 287. Tot op heden is geen jurisprudentie bekend van de hoogste 

bestuursrechters waarin een dergelijk mandaat wel is toegestaan. De Rechtbank Assen heeft het onlangs wel 

toegestaan bij mandaat van „lagere bestuurslagen‟ naar een „hogere bestuurslaag‟ wanneer daarbij het 

gelijkheidsbeginsel niet wordt doorbroken, zeker nu het daar ging om uitvoering van Europese regelgeving (Rb. 

Assen 8 juli 2010, LJN BN0704). Het is niet bekend of hoger beroep is ingesteld. 

4
 HR 10 april 1987, NJ 1988, 148 (m.nt. WHH); AB 1987, 336 (GCN – Nieuwegein I). 

5
 ABRvS 31 maart 2010, LJN BL9633; Gst. 2010, 53 (m.nt. R.J.M.H. de Greef); JB 2010/125 (Recreatieschap 

Midden-Delfland I). 
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zodanig is dus een overeenkomst tussen bestuursorganen, waarbij een gemeenschappelijk 

openbaar lichaam wordt opgericht. Dit gemeenschappelijk openbaar lichaam, of zijn bestuur, is 

geen partij bij die publiekrechtelijke overeenkomst. Zodoende is geen sprake van een overeenkomst 

onder bezwarende titel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wanneer bij de 

gemeenschappelijke regeling taken worden opgedragen aan het bestuur van het 

gemeenschappelijk openbaar lichaam.6 Er is sprake van een publiekrechtelijke taakopdracht die niet 

aanbestedingsplichtig is, zoals hierboven beschreven. 

Wanneer een gemeenschappelijk openbaar lichaam is opgericht kunnen de deelnemers aan de 

gemeenschappelijke regeling in beginsel aanbestedingsvrij dienstverleningsovereenkomsten sluiten 

met dit gemeenschappelijk openbaar lichaam. Ze kunnen daarbij gebruik maken van de 

zogenoemde (quasi-)inbesteding, zolang voldaan is aan de hierboven beschreven Teckal-criteria.7 

Aan het zogenoemde toezichtscriterium binnen de Teckal-criteria is, bij een samenwerkingsverband 

dat uitsluitend uit overheden of bestuursorganen bestaat, voldaan wanneer deze overheden 

gezamenlijk toezicht uitoefenen als op een eigen dienst. Besluitvorming bij gewone meerderheid 

binnen het algemeen bestuur van een gemeenschappelijk openbaar lichaam is voldoende om aan 

dit criterium te voldoen, voor zover alle deelnemers, de wegbeheerders zodoende, maar (direct) 

vertegenwoordigd zijn in het algemeen bestuur.8 Aan het meerderheidscriterium binnen de Teckal-

criteria is voldaan wanneer tenminste 90% van de werkzaamheden voor de deelnemers worden 

uitgevoerd. Wanneer er dus wegbeheerders zouden zijn die niet deelnemen aan de 

gemeenschappelijke regeling, maar toch diensten laten verlenen door het bestuur van het 

gemeenschappelijk openbaar lichaam, dan lopen de deelnemers aan de gemeenschappelijke 

regeling een risico dat de inbesteding zoals die voor hen geldt, niet langer kan worden gebruikt, 

zodat ook zij hun opdrachten moeten aanbesteden, wanneer deze worden uitbesteed. 

3.3.2 Privaatrechtelijke inbesteding 

Vanzelfsprekend behoren ook privaatrechtelijke rechtspersonen tot de mogelijkheden als het gaat 

om inbesteding. Van belang is dan echter dat de opdrachtgevende aanbestedende diensten, lees: 

de staat en alle decentrale overheden doorslaggevende invloed hebben op de strategische 

doelstellingen en belangrijkste beslissingen van de rechtspersoon. Meestal wordt dit vormgegeven 

doordat het orgaan waarin die aanbestedende diensten zijn vertegenwoordigd vis-à-vis het bestuur 

van die rechtspersoon goedkeurings- en/of toestemmingsrechten heeft. Het gaat dan onder meer 

om benoeming van dat bestuur, goedkeuring van begroting en jaarrekening, toestemming bij 

belangrijke uitgaven, investeringen, samenwerking etc.  

Een belangrijke vraag die in dit specifieke geval rijst, is of de decentrale overheden zich kunnen 

laten vertegenwoordigen door hun koepels (VNG/IPO/UvW) ten behoeve van de inbesteding. Wij 

                                                      

6
 Vgl. ABRvS 28 oktober 1996, AB 1997, 17 (m.nt. F.C.M.A. Michiels); Gst. 1997-7049, 3 (m.nt. E. Brederveld; 

Van Gansewinkel). 
7
 HvJ EG 18 november 1999, zaak C-107/98 (Teckal). 

8
 HvJ EG 13 november 2008, zaak C-324/07 (Coditel). 
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hebben het dan over indirecte doorslaggevende invloed (zoals uitgebreid toegelicht in bijlage 2). 

Concernverhoudingen zijn bij inbesteding niet principieel uitgesloten, maar dan moet wel 

nauwkeurig naar het feitencomplex worden gekeken. Gelet daarop is hier gegronde twijfel of 

vertegenwoordiging van de koepels voldoende is vanuit het oogpunt van de Teckal jurisprudentie.9 

De voorkeur gaat dan uit naar directe vertegenwoordiging van de decentrale overheden in een 

privaatrechtelijke rechtspersoon. Dit is een optie die juridisch deugt, maar leidt in dit specifieke geval 

tot een orgaan waarin alle beheerders zijn vertegenwoordigd. Dat is dus een heel omvangrijk 

orgaan, en dat moet (bestuurlijk) wel passen bij de aard van dat orgaan (zie hieronder).  

Het privaatrecht kent verschillende rechtspersonen, die in beginsel allen in aanmerking komen voor 

deze inbestedingsvariant 10 

 Een besloten vennootschap of naamloze vennootschap (BV/NV) bewegwijzering waarin de 

staat en alle decentrale overheden aandeelhouder zijn. De doorslaggevende invloed wordt via 

de statutaire bevoegdheden van de algemene aandeelhoudersvergadering (AVA) uitgeoefend.  

 Een stichting Bewegwijzering. Een stichting kent slechts één wettelijk orgaan, namelijk het 

bestuur. Maar additionele organen mogen worden toegevoegd. Bij een stichting bewegwijzering 

liggen twee mogelijkheden voor de hand. (1) De staat en decentrale overheden nemen zitting in 

een algemeen bestuur, terwijl het dagelijks bestuur over de bedrijfsvoering gaat. (2) Er is een 

bestuur dat over de bedrijfsvoering gaat, terwijl de staat en alle decentrale overheden zitting 

nemen in een Raad van Toezicht (RvT).  

 Een vereniging of coöperatie Bewegwijzering. In dat geval nemen de staat en de decentrale 

overheden zitting in de algemene ledenvergadering (ALV) en oefenen zo de doorslaggevende 

invloed uit. 

Eerder is opgemerkt dat directe vertegenwoordiging van de beheerders voor (een juridisch 

deugdelijke vorm van) inbesteding vereist is. Ten aanzien van de drie rechtsvormen die hier zijn 

besproken kunnen wij dan opmerken dat zowel bij een ALV (vereniging of coöperatie), als bij een 

AVA (BVof NV) op zichzelf nog wel denkbaar is dat het om meerdere (honderden) leden of 

aandeelhouders gaat. Echter, een Raad van Toezicht met een dergelijke grote hoeveelheid zetels is 

naar zijn aard geen Raad van Toezicht meer, maar een oneigenlijke ALV/AVA. Daarom zijn voor de 

privaatrechtelijke inbesteding in dit geval slechts de vennootschappen of de vereniging/ coöperatie 

geschikt.  

                                                      

9
 Zie in het bijzonder HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-340/04 (AGESP) en HvJ EG 13 november 2008, zaak C-

324/07(Coditel). 

10
 Opmerking verdient nog dat zowel artikel 158 Provinciewet als artikel 160 Gemeentewet voorschrijven dat 

een publiekrechte varianten voorkeur verdienen. Daarnaast hebben provincies goedkeuring nodig van de 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodig voor het oprichten van of deelnemen in een 

privaatrechtelijke rechtspersoon. De gemeenten hebben hiervoor goedkeuring van gedeputeerde staten nodig. 
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3.4 Derde optie: publiekrechtelijke grondslag via een wettelijke verplichting of verlening van 

alleenrecht 

Zowel de uitvoering door één organisatie als ook de adequate borging van 

systeemverantwoordelijkheid kunnen worden geregeld middels een publiekrechtelijke grondslag. 

Onder publiekrechtelijke grondslag verstaan wij een grondslag op basis van een wet, regelgeving of 

een besluit van een bestuursorgaan. In het geval van de bewegwijzering kan naar twee 

mogelijkheden worden gekeken een verplichte variant (de beheerders moeten meedoen) en een 

vrijwillige variant (de beheerders kunnen meedoen). De vrijwillige variant is die van de verlening van 

alleenrecht. Beide varianten lichten wij hier toe. Wij beginnen bij de verplichte variant. 

3.4.1 Wettelijke verplichting 

Het helder beleggen en adequaat borgen van systeemverantwoordelijkheid impliceert tot op zekere 

hoogte een verplicht karakter in de regeling van de onderlinge verhoudingen: de beheerders 

moeten samenwerken met een centrale organisatie. Artikel 14 en 17 WvW 1994 bieden binnen het 

huidige wettelijke kader voor de bewegwijzering (zoals in bijlage 2 is toegelicht) kapstokken om 

zonder wetswijziging middels algemene maatregel van bestuur, in casu het BABW, een verplicht 

stelsel van databeheer en planvorming, en in mindere mate coördinatie in te voeren. 

De regering kan het BABW zo wijzigen dat borden uitsluitend mogen worden geplaatst op gezag 

van de wegbeheerders (of krachtens verkeersbesluit) nadat ruggespraak is gepleegd met de 

Minister van Verkeer en Waterstaat, die de feitelijke uitvoering hiervan kan overlaten aan een 

landelijke organisatie. Tevens kan verplicht worden dat de wegbeheerder of de steller van het 

verkeersbesluit de geplaatste borden moet melden aan de minister (bij het BABW, een algemene 

maatregel van bestuur, art. 14 WvW biedt de mogelijkheid hiertoe) of aan de landelijke organisatie 

(bij de WvW 1994 zelf, een wet in formele zin). Vervolgens kan die organisatie dan een landelijke 

database beheren omtrent de plaatsing van verkeersborden. Dat is het maximaal mogelijke onder 

de huidige wetgeving. Echter om een nationale organisatie met deze taken te belasten is een 

wetswijziging vereist. Hetzelfde geldt voor concrete goedkeurings- en aanwijzingsbevoegdheden 

van de minister of de nationale organisatie in het kader van de coördinatie en planvorming.  

In bijlage 2 gaan wij in op het verschil bij de totstandkoming tussen een wet(swijziging) en (een 

wijziging van) een algemene maatregel van bestuur. Hier beperken wij ons tot de volgende 

opmerkingen: 

 Wetten worden tot stand gebracht door regering, Tweede en Eerste Kamer gezamenlijk, 

algemene maatregelen van bestuur worden slechts door de regering tot stand gebracht. 

 Ministeriële regelingen zijn, anders dan algemene maatregelen van bestuur, besluiten van 

slechts één minister. 

 Zowel ministeriële regelingen als algemene maatregelen van bestuur, moeten mogelijk gemaakt 

worden door een wet, anders is die bevoegdheid er niet.  



 

 

 

 

 

 

 

19 

 

3.4.2 Alleenrecht 

Het toekennen van alleenrecht is het meer vrijblijvende of vrijwillige alternatief op de wettelijke 

verplichting. Het is eveneens mogelijk dat bij het BABW wordt geregeld dat er een keuzevrijheid 

blijft bestaan voor de verschillende wegbeheerders. De keuze zou dan zijn dat zij deze taken zelf 

kunnen uitvoeren of dat zij de taken aan een, vooraf in het BABW geregelde organisatie, mogen 

opdragen. Dan is er sprake van een zogenoemd alleenrecht (art. 18 Bao). Een dergelijk alleenrecht 

mag alleen krachtens wettelijk en bestuursrechtelijk besluit worden verleend. De voorwaarden voor 

het toekennen van alleenrecht zijn in bijlage 2 toegelicht. Een van die voorwaarden is de wettelijke 

en bestuursrechtelijke grondslag van dat recht. Hier kan in casu op grond van de jurisprudentie een 

strikte of minder strikte uitleg worden gevolgd:  

 De minder strike interpretatie houdt in dat de wettelijke grondslag voor een alleenrecht wordt 

geboden door de respectievelijke wettelijke verplichtingen van de beheerders om zorg te dragen 

voor de bewegwijzering. Als de beheerders ieder voor zich een besluit nemen, in de zin van 

artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht, zou reeds aan een wettelijke en bestuursrechtelijke 

grondslag zijn voldaan.  

 De strikte interpretatie houdt in dat een wet, algemene maatregel van bestuur of ministeriële 

regeling uitdrukkelijk de verlening van een alleenrecht mogelijk maakt. Dit heeft als voordeel 

tegenover de minimale optie, dat er geen discussie kan ontstaan of er wel of niet sprake is van 

de vereiste wettelijke of bestuursrechtelijke grondslag. 

Wat betreft de overige voorwaarden van het alleenrecht kan met betrekking tot de bewegwijzering 

het volgende worden opgemerkt.  

Een alleenrecht kan alleen worden verleend aan een aanbestedende dienst 

Van belang is dat een alleenrecht alleen aan een andere aanbestedende dienst kan worden 

verleend. Indien de organisatie waaraan het alleenrecht wordt verleend niet een orgaan van de 

staat, of een decentrale overheid is, moet dus voldaan zijn aan de voorwaarden voor een 

publiekrechtelijke instelling. Kortom, er moet sprake zijn van overwegende overheidsinvloed en/of –

financiering.  

Het alleenrecht is verenigbaar met het gemeenschapsrecht 

Deze eis voor het alleenrecht is over het algemeen het minst makkelijk „hard te maken‟. Echter, 

indien het alleenrecht alleen erop gericht zou zijn om één onderneming een monopolie te verlenen, 

dus de aanbestedingswet te omzeilen, dan is dit strijdig met het gemeenschapsrecht (anno 

Lissabon trouwens beter aan te duiden als Unierecht). Maar als een alleenrecht is verleend met het 

oogmerk om een publiek of algemeen/maatschappelijk belang te borgen dan is aan dit vereiste 

sneller voldaan.   

Consequenties  
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Wanneer het mogelijk is met een alleenrecht te werken is het mogelijk dat ieder van de 

wegbeheerders vrijwillig beslist om de taken van coördinatie, databeheer en planvorming aan een 

organisatie in alleenrecht te verlenen, mits deze een publiekrechtelijke instelling is. Dit kan één 

landelijke organisatie zijn, maar dat kunnen er ook meer zijn. Verschil met de variant van wettelijke 

verplichting is, dat door een dergelijk alleenrecht een landelijk dekkend systeem slechts mogelijk 

wordt gemaakt, maar niet wordt geborgd. Nadeel van deze constructie is dan ook dat een landelijk 

dekkend systeem voor de database, coördinatie en planvorming niet per definitie tot stand komt, nu 

wegbeheerders er dus ook voor kunnen kiezen alles in eigen hand te houden. Op die manier wordt 

afbreuk gedaan aan de randvoorwaarden die gesteld zijn. 

3.5 Doorkijk volgende hoofdstuk: drie hoofdrichtingen, met ieder twee varianten 

Gelet op het wettelijk kader, zoals besproken in de bijlage en de algemene uitgangspunten zoals 

uitgewerkt in het vorige hoofdstuk zijn er in principe drie (typen) arrangementen denkbaar, namelijk: 

 De bestuursovereenkomst: afspraken over samenwerking en gezamenlijke aan- of uitbesteding 

 Inbesteding aan een gezamenlijke „eigen dienst‟ via de Wgr of privaatrechtelijke inbesteding 

 Publiekrechtelijke grondslag via een wettelijke verplichting of de verlening van alleenrecht 

Deze arrangementen hebben wij in de vorige paragrafen toegelicht. Daarbij hebben wij ook de 

juridische haalbaarheid aangetoond en de juridische aandachtspunten geformuleerd.  

In het volgende hoofdstuk zullen wij deze varianten met elkaar vergelijken en concretiseren voor de 

bestaande organisaties die door de begeleidingsgroep en het directeurenoverleg zijn aangedragen.  
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4. Expertoordeel juridisch arrangement 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen wij tot een expertoordeel omtrent het juridisch arrangement. In de tweede 

paragraaf zullen wij eerst de in het vorige hoofdstuk geschetste alternatieven in abstracto met elkaar 

vergelijken. Vervolgens kijken wij hoe de arrangementen uitpakken als aansluiting wordt gezocht bij 

drie bestaande organisaties: CROW, NDW en SBN. Op basis daarvan komen wij tot ons 

expertoordeel. 

4.2 De arrangementen vergeleken  

Eerder kwam al aan de orde, dat het toekomstige arrangement voor de bewegwijzering moet zorgen 

dat de systeemverantwoordelijkheid helder wordt belegd en adequaat wordt geborgd en dat het 

praktisch handig is (vanwege efficiency overwegingen maar ook om de kans op 

afstemmingsproblemen te doen afnemen) om één organisatie te belasten met de (uitvoering) van de 

taken van coördinatie, databeheer en planvorming. Tegen deze achtergrond hebben wij in het 

vorige hoofdstuk de juridisch haalbare arrangementen verkend. Als wij de alternatieven uit het 

vorige hoofdstuk met elkaar vergelijken zijn de volgende conclusies te trekken.  

Eerste optie: de bestuursovereenkomst. Bij dit type arrangement bleken twee varianten in principe 

juridisch haalbaar: onderlinge afstemming en gezamenlijke uitbesteding. Wat evenwel niet mogelijk 

is bij deze optie, is om één, landelijke organisatie te belasten met de taken van coördinatie, 

databeheer en planvorming. Dat is aanbestedingsrechtelijk niet mogelijk op basis van een 

bestuursovereenkomst. Daarmee is via de bestuursovereenkomst ook de 

systeemverantwoordelijkheid niet goed te regelen, dat wil zeggen: helder te beleggen en adequaat 

te borgen.   

Tweede optie: inbesteding. Een optie, waarmee één landelijke organisatie belast wordt met de 

taken van coördinatie, databeheer en planvorming is aanbestedingsrechtelijk zeer goed mogelijk via 

inbesteding. Dit type arrangement kent twee varianten, een publiekrechtelijke (Wgr) en een 

privaatrechtelijke. Echter, in beide varianten is sprake van een groot organisatorisch en bestuurlijk 

nadeel: zij vereist „waterhoofd‟- constructies waarbij alle beheerders, dus de staat en alle decentrale 

overheden, als wegbeheerders vertegenwoordigd zijn in één organisatie. Voor de privaatrechtelijke 

variant betekent dit in ieder geval dat niet gewerkt kan worden met een stichting maar gekozen 

moet worden voor een coöperatie/vereniging of een BV/NV. 

Derde optie: publiekrechtelijke grondslag. De optie waarbij één landelijke organisatie wordt belast 

met de taken van coördinatie, databeheer en planvorming via een publiekrechtelijke grondslag is 

aanbestedingsrechtelijk zeer goed mogelijk. In de vrijwillige variant daarvan (via het vestigen van 

alleenrecht) is de systeemverantwoordelijkheid echter minder optimaal belegd dan in de verplichte 

variant (via een wettelijke verplichting). Voor de verplichte variant biedt de wet nu al kapstokken om 
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de Minister van Verkeer en Waterstaat bevoegdheden toe te kennen. Hij kan dit vervolgens (intern) 

opdragen aan een organisatie.  

Om echt een (nieuwe) landelijke organisatie aan te wijzen met bevoegdheden voor coördinatie, 

databeheer en planvorming moet de wet worden gewijzigd. Dit geldt overigens ook indien men de 

strikte interpretatie van het alleenrecht wil volgen en het alleenrecht expliciet wil verankeren in de 

wet. Aangezien wetswijziging een langdurig traject is, kan onderscheid worden gemaakt tussen een 

korte termijn variant (wat is nu mogelijk?) met ministeriële regelingen en algemene maatregelen van 

bestuur en een lange termijn variant (hoe is het ideale plaatje?) met wetswijziging.  

Een vergelijking tussen de drie opties (en de varianten die daarbinnen worden onderscheiden) op 

verschillende afwegingscriteria is in onderstaand kader verkort weergegeven.  

Afwegingskader 

Consequenties 

 

Bestuursovereenkomst Inbesteding Publiekrechtelijke grondslag 

Aanbestedingsrecht   Slechts mogelijk indien 
afstemming en/of 
gezamenlijke uitbesteding. 

Mogelijk Mogelijk 

Financiering Bij gezamenlijke 
aanbesteding kan 
financiering gezamenlijk 
verlopen en voor ieder 
afzonderlijk. 

Bij variant Wgr, via de 
begroting van het openbaar 
lichaam. Bij variant 
privaatrechtelijk via 
contributie en/of 
uitvoeringsovereenkomst. 

Bij verplichte variant, mogelijk via 
verplichte bijdrage (leges) 

Bij alleenrechtvariant, mogelijk via 
uitvoeringsovereenkomst.  

(interne en externe) 

sturing 

Gezamenlijke sturing op 
opdrachtnemer bij 
aanbesteding. 

Sturing moeilijk, gelet op 
grote hoeveelheid 
betrokken overheden 

Sturing afhankelijk van verdere 
invulling. 

Flexibiliteit    Groot, immers 
samenwerking is geheel 
vrijblijvend. 

Inflexibel als het gaat om 
het inrichten van één 
organisatie. 

Groot, immers 
samenwerking is geheel 
vrijblijvend. 

Je hebt wel betrokkenheid 
van alle beheerders, dat 
maakt besluitvorming 
zwaar/moeilijk 

Verplichte variant is vast als het gaat 
om het meedoen, maar wel flexibel in 
de uitwerking. 

Alleenrechtvariant vooral in minimum-
variant flexibel in op – en inrichting 

Participatie van 

stakeholders    

Via afspraken. Via betrokkenheid. Via afspraken. Institutionele 
vertegenwoordiging afhankelijke van 
uitwerking constructie  

Personele 

consequenties  

Geen  Bij Wgr variant keuze uit 
ambtelijke rechtspositie en 
rechtspositie burgerlijk recht 
mogelijk. 

Bij privaatrechtelijke variant, 
in beginsel slechts 
rechtspositie burgerlijk 
recht.  

Afhankelijk van de organisatie in 
kwestie keuze uit ambtelijke 
rechtspositie en rechtspositie 
burgerlijk recht mogelijk. 

 

Overige juridische 

kaders 

Voor vormgeving 
bestuursovereenkomst is 
keuze uit meer of minder 
bindende varianten 
mogelijk. 

Indien de organisatie een 
privaatrechtelijke 
rechtspersoon is gelden 
voor betrokkenheid staat en 
overige overheden 

Indien de organisatie een 
privaatrechtelijke rechtspersoon is 
gelden voor betrokkenheid staat en 
overige overheden aanvullende 
kaders (o.a. stichtingenkader). 
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aanvullende kaders (o.a. 
stichtingenkader). 

 

Al met al sluit de derde optie, namelijk regelen via een publiekrechtelijke grondslag (in plaats van via 

een bestuursovereenkomst of inbesteding) zowel in de vrijwillige als de verplichte variant, het beste 

aan bij de uitgangspunten van het helder beleggen en adequaat borgen van de 

systeemverantwoordelijkheid en de wens om de taakopdracht bij één organisatie onder te brengen. 

Dit is echter onze afweging in abstracto. In de volgende paragraaf onderzoeken we hoe de drie 

opties passen in het licht van bestaande organisaties die nu actief zijn op het terrein van de 

bewegwijzering.  

4.3 De juridische arrangementen toegepast op CROW, NDW en SBN 

Door het directeurenoverleg is verzocht om te kijken of bij de vormgeving van de ene nationale 

organisatie aangesloten kan worden bij een bestaande organisatie. Als alternatieven zijn CROW, 

NDW en SBN genoemd. In deze paragraaf zullen wij onderzoeken hoe deze bestaande 

organisaties zich verhouden tot de hierboven uitgewerkte drie juridisch haalbare arrangementen. 

Immers, in de vorige paragraaf zijn wij slechts in abstracto tot de conclusie gekomen dat de derde 

optie de voorkeur verdient. In deze paragraaf worden echter alle drie arrangementen concreet 

uitgewerkt voor de drie bestaande organisaties, om te kijken welke organisatie eventueel past bij 

welke arrangement. 

4.3.1 CROW 

Bestuursovereenkomst 

Zoals eerder toegelicht leent de variant van de bestuursovereenkomst zich niet voor een 

taakopdracht aan één organisatie, dus ook niet aan het CROW. 

Inbesteding 

Het CROW is nu een stichting, waarin zowel marktpartijen als overheden zijn vertegenwoordigd. 

Om aan de criteria voor inbesteding te voldoen zouden zowel het bestuurlijke als het inhoudelijke 

karakter van CROW moeten veranderen: 

 Alle beheerders (gemeenten, provincies, waterschappen, rijk) moeten zitting nemen in de Raad 

van Toezicht; 

 Het CROW mag niet meer dan 10% van zijn activiteiten verrichten voor andere organisaties dan 

de beheerders. 

Publiekrechtelijke grondslag 

Als soort organisatie hoeft het CROW niet te veranderen indien gewerkt wordt met de verplichte 

aanwijzing. Maar omdat zich uit de huidige wet- en regelgeving geen aanwijzingsbevoegdheid van 

de minister laat afleiden, dient wel eerst de wet te worden gewijzigd. Een alternatief zou zijn dat het 

BABW bepaalt dat de minister zelf bepaalde bevoegdheden heeft op het terrein van bewegwijzering 
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en dat bepaalde gegevens aan hem moeten worden aangeleverd. De minister kan dan via een 

alleenrecht de uitvoering van die taken bij het CROW beleggen. Daarvoor moet dan echter de 

verlening van een alleenrecht aan het CROW mogelijk zijn. 

Voor de verlening van een alleenrecht is het CROW nu niet geschikt. Immers, het CROW is geen 

publiekrechtelijke instelling, omdat het niet voldoet aan de vereiste overwegende overheidsinvloed 

en/of overheidsfinanciering. Voor het criterium „algemeen belang‟ is in ieder geval een 

heroverweging van de activiteiten van het CROW noodzakelijk. 

Het CROW kan een publiekrechtelijke instelling worden indien: 

 Er geen marktpartijen zitting meer nemen in de Raad van Toezicht, en dit ook in de statuten 

wordt verankerd. 

 Het CROW slechts nog activiteiten verricht die gekwalificeerd kunnen worden als algemeen 

belang. 

Door verschillende stakeholders is in verband met inbesteding gewezen op het platform 

bewegwijzering dat binnen het CROW bestaat. Dit platform is echter geen orgaan met 

doorslaggevende invloed, en kan dus, nog even los van de samenstelling van het platform, niet tot 

een andere conclusie leiden dan dat een fundamentele herziening van organisatie en statuten nodig 

is om aan regels voor inbesteding door de wegbeheerders te kunnen voldoen.  

4.3.2 NDW 

Bestuursovereenkomst 

Zoals eerder toegelicht leent de variant van de bestuursovereenkomst zich niet voor een 

taakopdracht aan één organisatie, dus ook niet aan de NDW. 

Inbesteden 

De NDW is nu formeel-juridisch een onderdeel van RWS. RWS is op zijn beurt een agentschap van 

het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat ondergeschikt is aan de Minister van Verkeer en 

Waterstaat. RWS maakt deel uit van de rechtspersoon „Staat‟. Inbesteding door andere overheden 

is daarom niet mogelijk. Immers, decentrale overheden hebben geen doorslaggevende invloed op 

RWS en dus ook niet op de NDW. Evenmin is het mogelijk om deze invloed te creëren aangezien 

het agentschap RWS maar aan één bestuursorgaan ondergeschikt kan zijn, namelijk de Minister 

van Verkeer en Waterstaat.  

Inbesteding zou mogelijk zijn indien de NDW zou worden vorm gegeven als openbaar lichaam in de 

zin van de Wgr of een privaatrechtelijke rechtspersoon, waarin alle beheerders zijn 

vertegenwoordigd.  

Publiekrechtelijke grondslag 

Beide varianten van de publiekrechtelijke grondslag zijn heel goed mogelijk bij de NDW. 
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Aangezien de NDW nu formeel onderdeel is van Verkeer en Waterstaat hoeft het BABW slechts te 

bepalen dat de minister bepaalde bevoegdheden heeft op het terrein van bewegwijzering en dat 

verschillende gegevens aan hem moeten worden aangeleverd. Het „aanwijzen‟ van de NDW is dan 

een interne gelegenheid binnen Verkeer en Waterstaat, en er hoeft voor die aanwijzing geen 

wetswijziging te worden doorgevoerd. 

Ook de verlening van een alleenrecht aan de NDW is mogelijk. Immers de Staat/ het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat is een aanbestedende dienst en andere aanbestedende diensten kunnen 

daar alleenrechten aan verlenen. In dit concrete geval is de minimumvariant waarin er geen 

algemene regel van bestuur is die het alleenrecht uitdrukkelijk mogelijk maakt, ook minder 

problematisch dan in het geval een zelfstandige rechtspersoon ermee wordt belast. Immers, indien 

dit alleenrecht aan de minister wordt verleend, ontstaat minder snel de indruk dat het alleenrecht 

wordt verleend om aanbestedingsregels te omzeilen. 

Indien de NDW ooit een zelfstandige rechtspersoon moet worden, dan geeft dit de mogelijkheid 

door wetswijziging deze nieuwe constructie waterdicht te regelen. 

4.3.3 SBN 

Bestuursovereenkomst 

Zoals eerder toegelicht leent de variant van de bestuursovereenkomst zich niet voor een 

taakopdracht aan één organisatie, dus ook niet aan de SBN. 

Inbesteding 

De SBN is conform haar statuten een stichting, met een Raad van Toezicht waarin zowel de ANWB 

als de Staat, de G4, de koepels van de decentrale overheden (VNG, IPO, UvW) zijn 

vertegenwoordigd. In de praktijk zijn echter nog niet alle toezichthouders benoemd. Er is dus een 

verschil tussen statuten en werkelijkheid. Om aan de criteria voor inbesteding te voldoen is de 

indirecte vertegenwoordiging van de koepels, los ervan of de toezichthouders zijn benoemd of niet, 

echter onvoldoende. Weliswaar zijn de koepels zelf aanbestedende diensten (publiekrechtelijke 

instellingen), maar de invloed van een individuele gemeente/provincie/waterschap op de 

beslissingen van de koepel is zo minimaal dat bij deze indirecte constructie geen sprake meer is 

van doorslaggevende invloed. Daarvoor zouden de betrokken overheden rechtstreeks moeten 

worden vertegenwoordigd.  

Indien wij nadenken over rechtstreekse vertegenwoordiging van alle beheerders dan kan echter 

beter voor een BV/NV of een vereniging/ coöperatie worden gekozen, dan voor een stichting met 

een Raad van Toezicht. Een Raad van Toezicht waarin alle beheerders plaatsnemen is veel te 

groot om zijn werk fatsoenlijk te kunnen doen. Een AVA of een ALV kunnen echter uit grootte 

aantallen aandeelhouders of leden bestaan. De vraag is dan wel of een dergelijk orgaan bestuurlijk 

wenselijk en organisatorisch passend is, voor een nationale organisatie voor bewegwijzering.   
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Publiekrechtelijke grondslag 

Als soort organisatie hoeft de SBN niet te veranderen indien gewerkt wordt met de verplichte 

aanwijzing. Maar omdat uit de huidige wet- en regelgeving geen aanwijzingsbevoegdheid van de 

minister kan worden afgeleid, dient wel eerst de wet te worden gewijzigd. Een alternatief zou zijn dat 

het BABW bepaalt dat de minister zelf bepaalde bevoegdheden heeft op het terrein van 

bewegwijzering en dat bepaalde gegevens aan hem moeten worden aangeleverd. De minister zou 

dan kan via een alleenrecht de uitvoering van die taken bij de SBN kunnen beleggen. Daarvoor 

moet dan echter de verlening van een alleenrecht aan de SBN mogelijk zijn. 

Aangezien (volgens de statuten) overwegend overheden in de Raad van Toezicht van SBN zitting 

hebben/ zitting zullen nemen, is SBN geschikt voor de verlening van een alleenrecht, mits de zetels 

van de Raad van Toezicht ook daadwerkelijk worden bezet door vertegenwoordigers van de 

desbetreffende overheden en/of koepels, hetgeen op dit moment feitelijk nog niet het geval is (zie 

hierover ook verschillende juridische adviezen in een vorige fase van dit project). 

4.4 Expertoordeel juridisch arrangement voor transitie en lange termijn 

In de vorige paragrafen hebben wij gezien, dat in abstracto de optie om de bewegwijzering te 

organiseren op publiekrechtelijke grondslag een juridisch haalbare mogelijkheid biedt die nauw 

aansluit bij de door ons geformuleerde uitgangspunten voor het borgen van publieke belangen, 

namelijk het helder beleggen en adequaat borgen van de systeemverantwoordelijkheid en het 

onderbrengen van een aantal belangrijke taken in het kader daarvan (coördinatie, database, 

planvorming) bij één centrale landelijke organisatie. Toegepast op de bestaande organisaties komt 

deze optie wederom als de best haalbare naar voren. Het CROW valt daarbij geheel af, en het 

meest geschikt is de NDW, nu nog een onderdeel van RWS en dus van het Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat.  

Wij plaatsen hierbij wel direct een kanttekening. In onze analyse hebben we gezocht naar de 

juridisch meest geschikte organisatie. We hebben niet gekeken of dit bestuurlijk wenselijk of 

passend is. NDW is vanuit een andere gedachte opgericht en er zijn inmiddels bestaande 

verhoudingen gecreëerd. Het is daarmee dus niet op voorhand gezegd dat bewegwijzeringstaken 

passen in de oorspronkelijke gedachte en afspraken tussen partijen. Echter, de redenering die in 

paragraaf 4.3.2. ten aanzien van de NDW is gevolgd, geldt net zo goed ten aanzien van elk ander 

organisatieonderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, bestaand of nieuw.  

Gelet op voorgaande komen wij tot de volgende conclusie dat: 

1. De publiekrechtelijke grondslag het meest geschikte arrangement biedt voor de organisatie. 

2. Een (mogelijk nieuw op te richten) organisatieonderdeel van het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat de meest geschikte organisatie is om bij aan te sluiten (bij wijze van spreken: dienst 

ABC). 

Wij kunnen hierbij onderscheid maken tussen een korte termijn en een lange termijn optie. 
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Korte termijn 

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is een aanbestedende dienst, daarmee kunnen andere 

overheden vrijwillig aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een alleenrecht verlenen. Dat is de 

minimumvariant. Naar ons oordeel bieden de artikelen 14 en 17 van WvW 1994 echter een kapstok 

om bij het BABW een verplichtend karakter te geven:  

 ten aanzien van de coördinerende taak: de verplichting voor de minister om bepaalde 

coördinerende handelingen te verrichten (coördinatie). 

 ten aanzien van het databeheer: het aanleveren van gegevens van de situatie as built aan de 

aan de minister (NB dit kan tevens bij ministeriële regeling worden opgelegd).  

 ten aanzien van de planvorming: het aanleveren van conceptplannen aan de minister en 

vaststellen van conceptplannen indien plannen van beheerders niet overeenkomen. 

Intern, binnen zijn ministerie kan de minister de een organisatieonderdeel van Verkeer en 

Waterstaat belasten met de uitvoering van deze taken. Wanneer voor de verplichting in het BABW 

wordt gekozen, dan is het verlenen van vrijwillige alleenrechten niet meer noodzakelijk. 

Lange termijn 

Op de lange termijn wordt het stelsel van een nationale publieke organisatie bij wet verankerd, en 

wordt de nieuwe organisatie een zelfstandige organisatie met eigen rechtspersoonlijkheid (of 

aansluiten bij een bestaande organisatie). De wet of daaruit volgende regelgeving bepalen dan ook 

de taken van die organisatie waarmee de minister er als formeel bevoegd gezag „tussenuit valt‟. Op 

deze manier kan ook worden geregeld dat de organisatie alle benodigde taken ook kan vervullen11. 

De nieuwe organisatie kan, na wetswijziging, bij wet (WvW 1994) of bij het BABW, een algemene 

maatregel van bestuur (dus krachtens de WvW 1994), publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid 

verkrijgen (zie artikel 2:1 BW). Een andere mogelijkheid is dat de nieuwe organisatie 

privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en vervolgens aangewezen wordt bij wet (WvW 

1994) of bij het BABW (dus krachtens de WvW 1994) of bij ministeriële regeling (eveneens 

krachtens de WvW 1994). 

Let op, bij de privaatrechtelijke variant zijn bepaalde kaders van toepassing (denk aan 

Comptabiliteitswet, stichtingenkader, rijksdeelnemingenbeleid). Ook bij publiekrechtelijke 

rechtspersonen gelden bepaalde spelregels (Aanwijzingen voor de regelgeving, Kaderwet ZBO) die 

mogelijk van toepassing zijn.  

In beide gevallen worden dus ook de taken van de centrale, nationale organisatie bij of krachtens 

wet geregeld. Daarmee is niet alleen een verplichtend karakter gecreëerd, maar zijn ook 

                                                      

11
 Immers in de huidige situatie ontbreken aanwijzings- en/of goedkeuringsbevoegdheden in concrete gevallen. 

Zie ook bijlage 2 onder „huidig wettelijk kader bewegwijzering‟. 



 

 

 

 

 

 

 

28 

 

aanbestedingrechtelijke problemen verholpen, omdat er sprake is van publiekrechtelijke 

taakopdracht. Overigens kan de wet, algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling ook 

bepalen dat de beheerder(s) voor de taakuitvoering van de centrale nationale organisatie leges 

moet(en) betalen. Dat zou betekenen dat de nieuwe organisatie tarief gefinancierd is, zij moet dus 

haar kosten dekken uit de leges die zij heft bij de beheerders als zij de verplichte taken uitvoert. 

Andere voorbeelden van tarief gefinancierde organisaties zijn bijvoorbeeld de RDW en het 

Kadaster. Daarnaast kan de organisatie voor additionele dienstverlening aan beheerders (boven op 

haar taken) tarieven vragen. Van belang is wel om bij additionele dienstverlening aan (sommige 

beheerders) weer goed naar het aanbestedingsrecht te kijken.  
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5. Taken voor de publieke organisatie 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien dat het op zich niet principieel noodzakelijk is om 

alle taken in een en dezelfde organisatie onder te brengen. Het is echter wel noodzakelijk om de 

verantwoordelijkheid op systeemniveau helder te beleggen en adequaat te borgen. Vervolgens is 

het vooral vanuit praktische overwegingen (efficiency winst maar ook verkleining van de kans op 

afstemmingsproblemen) belangrijk een organisatie te maken die de gewenste ontzorging van 

wegbeheerders op zich kan nemen vanuit de een-loket-gedachte. We hebben daarnaast gezien dat 

dit vervolgens in juridische zin allerlei dwingende consequenties heeft. 

Dat de publieke organisatie belast wordt met een aantal taken wil niet zeggen dat deze taken ook 

allemaal door de publieke organisatie zelf hoeven te worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk worden de 

verschillende bij de publieke organisatie te beleggen taken nader uitgewerkt. Eerst worden de taken 

afzonderlijk besproken. Het hoofdstuk eindigt met een schema waarin alle hoofdtaken voor 

bewegwijzering zijn uitgewerkt en waarin duidelijk wordt aangegeven wat de publieke organisatie 

doet en wat door andere partijen wordt uitgevoerd.12 

5.1 Database  

Ten aanzien van het bestaan van twee databases zijn wij van oordeel dat het in beginsel vooral 

problematisch is dat beide databases niet met elkaar kunnen communiceren en dat uitvoerders van 

bewegwijzering geen natuurlijke toegang hebben tot de in elkaars database aanwezige data. Er 

bestaat verder geen uniform format van verplichte gegevens die dienen te worden opgeslagen 

omtrent bewegwijzering. De ANWB en Tebodin hebben hierin beide (overigens om begrijpelijke 

redenen en historisch gegroeid) hun eigen plan getrokken: de ANWB heeft daarin vanuit het 

verleden een eigen database ontwikkeld en Tebodin heeft aansluiting gezocht bij de databases 

zoals die door RWS worden gebruikt. Hierdoor zijn de gegevens die worden opgeslagen in beide 

databases voor een deel verschillend.  

Wij zijn van oordeel dat de twee databases fysiek bij de publieke organisatie moeten worden 

ondergebracht. Ideaal zou in onze ogen zijn als er één database zou komen voor de 

bewegwijzering in Nederland die voor alle wegbeheerders, voor alle partijen die in hun opdracht 

werken en eventuele derde partijen (zoals kaartenmakers en producten van navigatiesystemen) 

toegankelijk is en waar wordt betaald voor onderhoud en opbouw. Hoewel minder ideaal kunnen 

meerdere databases naast elkaar blijven bestaan, maar dan wel met een duidelijke structuur voor 

toegang en goede afspraken over verwerken van wijzigingen in de bewegwijzering.  

De publieke organisatie beheert de database, houdt deze actueel en beschikbaar en reguleert de 

toegang. Ieder bewegwijzeringsplan dat tot stand komt, maakt gebruik van de database. Zowel 

                                                      

12
 Dit schema is daarmee een verbijzondering en nadere uitwerking van Tabel 5.2 uit het vorige expertoordeel 
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voorgenomen wijzigen als de gerealiseerde bewegwijzering worden in de database(s) opgenomen 

(as planned en as built) en worden centraal verwerkt.   

De publieke organisatie moet hiertoe heldere gebruiksregels en verantwoordelijkheden voor de te 

gebruiken partijen opstellen. Het gaat hierbij niet alleen om van wie de gegevens zijn, maar ook wie 

mag wijzigen, mag inkijken en moet aanleveren. 

In de praktische uitvoering is het voorstelbaar dat voor het technische beheer een marktpartij wordt 

ingeschakeld door de publieke organisatie. Het ligt hierbij voor de hand dat deze partij geen andere 

activiteiten op het gebied van bewegwijzering uitvoert. Andere marktpartijen moeten dan gebruik 

maken van de database die door een concurrent wordt beheerd. Het functionele beheer zal meer bij 

de publieke organisatie zelf blijven. 

5.2 Coördinatie 

Naar ons oordeel zijn de fricties in de huidige situatie, die de coördinatie met zich meebrengt, 

zichtbaar geworden als gevolg van het ontbreken van een helder belegde en adequaat geborgde 

systeemverantwoordelijkheid (zonder dat we daarmee overigens een oordeel vellen over de situatie 

zoals die was ten tijde van het natuurlijk gegroeide monopolie van de ANWB). De hiërarchische 

verhouding die er vroeger binnen de ANWB wel was (iemand had de mogelijkheid de knoop door te 

hakken in situaties waarin afstemmingskwesties eventueel problematisch waren) is verdwenen. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat Tebodin en RWS de afspraak hebben dat RWS beslist over alle 

situaties waarin eventueel onduidelijkheid bestaat over de toepassing van richtlijnen. Dit betreft 

echter niet de beslisbevoegdheid in situaties waarin afstemming nodig is met andere 

wegbeheerders. 

Waar het gaat om coördinatie zorgt de publieke organisatie ervoor dat er voorafgaand aan het 

opstellen van een plan wordt nagegaan met welke plannen in de omgeving rekening gehouden 

moet worden. Daarnaast zorgt de publieke organisatie afstemming van deze plannen tot stand komt 

via overleg tussen de verschillende betrokken wegbeheerders en/of andere partijen die plannen 

maken. Afhankelijk van de situatie en de complexiteit van het plan kan zij ervoor kiezen om hierin 

zelf een rol te spelen. Zij kan er ook voor kiezen de coördinatie in concrete gevallen uit te besteden 

aan een marktpartij, die hierover verantwoording aflegt zoals dat in opdrachtgever opdrachtnemer 

relaties gebruikelijk is. Gezien de nauwe verbondenheid van coördinatie, database en planvorming, 

waarvan in de praktijk sprake is, ligt het voor de hand de coördinatie ook steeds door die partij te 

laten uitvoeren die het bewegwijzeringsplan maakt. 

De huidige organisatievormen (bij ANWB, SBN/IBN en Tebodin) laten zien dat een zwaarwegende 

stem bij mogelijk meningsverschillen tussen wegbeheerders belangrijk is. In situaties waarin 

meningsverschillen bestaan tussen wegbeheerders onderling of tussen wegbeheerders en 

uitvoerders kan de publieke organisatie (in haar rol als uitvoerder, dan wel opdrachtgever richting 

uitvoerders en in haar rol als expert richting wegbeheerders) een bemiddelende en 
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doorslaggevende rol vervullen.13 De bevoegdheid om concrete aanwijzingen te geven met een 

verplichtend karakter en de bevoegdheid tot het doen van bindende uitspraken in geschillen kan 

momenteel nog niet bij de publieke organisatie worden belegd. Zie hiervoor bijlage 2 over de 

huidige wettelijke regeling. 

5.3 Planvorming 

Naar ons oordeel dient ook de systeemverantwoordelijkheid voor de planvorming te worden belegd 

bij de publieke organisatie. De publieke organisatie kan dan zelf de bewegwijzeringsplannen 

opstellen, of besluiten deze afhankelijk van de situatie in de markt te zetten. Wij merken hierbij op 

dat wij (ook gezien de ervaringen van Rijkswaterstaat en twee provincies met Tebodin) geen 

bezwaren zien de planvorming door marktpartijen te laten uitvoeren. Bij een aantal wegbeheerders 

(waaronder Rijkswaterstaat) bestaat de behoefte de planvorming zelf in de markt te zetten c.q. op te 

stellen. Dit is naar ons oordeel mogelijk, mits deze plannen worden onderworpen aan toetsing door 

de publieke organisatie en de publieke organisatie de bevoegdheid heeft om wijzigingen af te 

dwingen. De richtlijnen vormen de basis voor deze toetsing.  

Er zijn aldus vier manieren waarop bewegwijzeringsplannen tot stand kunnen komen: 

 De publieke organisatie stelt het plan zelf op. 

 De publieke organisatie zet het opstellen van het plan in de markt. 

 De wegbeheerder zet het opstellen van het plan in de markt. 

 De wegbeheerder stelt het plan zelf op.  

De planvorming valt uiteen in  wat in de praktijk vaak wordt aangeduid als „de eerste planvorming‟ 

en „engineering‟. De eerste planvorming gaat als volgt. In overleg met de wegbeheerder in kwestie 

wordt de gewenste routering/verkeerscirculatie opgesteld (gebaseerd op het Verkeers- en 

Vervoersplan van de wegbeheerder). Zonder deze informatie kan de engineering niet goed worden 

gedaan en kan geen definitief bewegwijzeringsplan worden opgesteld. In principe kan ook de eerste 

planvorming door een marktpartij, in overleg met de wegbeheerder, wordt opgepakt. Wij kunnen ons 

voorstellen dat er omstandigheden zijn waarbij deze kwestie dermate complex is dat de publieke 

organisatie dit graag zelf uitvoert of (als opdrachtgever) in ieder geval dicht op de uitvoering door 

een marktpartij betrokken is. Het „engineering‟ deel van het bewegwijzeringsplan zal naar ons 

oordeel altijd door de publieke organisatie in de markt worden gezet.  

                                                      

13
 De facto vormt deze constructie een oplossing voor het gebrek aan beslissingsmacht in de horizontale 

verhoudingen zoals we die nu zien tussen de ANWB, SBN/IBN en Tebodin waarin die zwaarwegende of zelfs 

doorslaggevende bevoegdheid niet meer bestaat. Voor die gevallen waarin wegbeheerders het echt niet met 

elkaar eens kunnen worden tijdens de coördinatie/ afstemmingsactiviteiten verandert er niets. Ook de ANWB 

had hier in het verleden geen formele bevoegdheden en kon alleen op gezag en ervaring tot een beslissing 

proberen te komen. 
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Het is daarbij niet de bedoeling dat de publieke organisatie eens per vier jaar op basis van een 

aanbesteding een contract sluit met één enkele marktpartij, die dan monopolist is voor een periode 

van vier jaren. De terugkerende transitiekosten en het kennisverlies zijn naar ons oordeel redenen 

om te streven naar meer dan één marktpartij tegelijkertijd. Hierin ligt bovendien een reden besloten 

om het functioneel beheer van de database ook inderdaad bij de publieke organisatie te beleggen 

(zoals we al hebben aangegeven) en niet in de markt te zetten. Het is naar ons oordeel onwenselijk 

het functioneel beheer bij een marktpartij te beleggen die ook concurreert om coördinatie- en 

planvormingwerkzaamheden uit te voeren. Naar ons oordeel ontstaat in dat geval een 

concurrentievoordeel voor de partij die de database beheert. 

5.4 Toepassen richtlijnen 

Ten aanzien van de toepassing van richtlijnen is ons oordeel dat uniformiteit en continuïteit gebaat 

zijn bij de naleving van de richtlijnen. Wij zijn van oordeel dat het niet noodzakelijk, maar wel 

mogelijk is om deze richtlijnen wettelijke status te geven. De wegbeheerders kunnen gezamenlijk 

blijven werken aan de richtlijnen binnen het Platform Bewegwijzering. Om richtlijnen een 

verplichtend karakter te geven zou hierover een bepaling moeten worden opgenomen in het BABW. 

publieke organisatie zelf zal daartoe opgedragen door de Minister uitsluitend via de richtlijnen te 

werk gaan en in contracten met marktpartijen het gebruik van de richtlijnen verplicht kunnen stellen. 

Indien de wegbeheerder het plan zelf maakt of in de markt zet, toetst de publieke organisatie of het 

bewegwijzeringsplan (zowel eerste planvorming als „engineering‟) aan de richtlijnen voldoet 

alvorens het resultaat te accepteren.  

Ook zijn wij onverminderd van oordeel dat een toetsing op de naleving van richtlijnen met behulp 

van het „comply or explain‟ principe zeer wel mogelijk is. Daarbij merken wij op dat veel kwesties 

waarop wij in dit verdiepende onderzoek zijn gestuit uiteindelijk voortkomen uit het niet consequent 

toepassen van de richtlijnen, dan wel uit het niet consistent afwijken van de richtlijnen in situaties 

waarin de richtlijnen niet voldoen. Aansluitend op de coördinatietaken van de publieke organisatie 

kan deze ook in situaties waarop de richtlijnen (nog) niet zijn toegesneden aan de publieke 

organisatie een bevoegdheid worden toegekend. Deze kan de publieke organisatie in de praktijk 

verankeren in contracten met marktpartijen. 

5.5 Conclusie: van (hoogte van de) knip naar rolverdeling 

Hiervoor hebben we weergegeven welke taken de publieke organisatie naar ons oordeel dient te 

krijgen in het kader van systeemverantwoordelijkheid. In onderstaand schema geven we het 

functioneren van het systeem overzichtelijk weer. Wanneer de systeemverantwoordelijkheid is 

belegd, zullen de wegbeheerders en de markt nog steeds een rol spelen in de uitvoering van taken. 
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Formele taken bewegwijzering 

Hoofdtaken 

 

Minister Publieke organisatie Wegbeheerder Markt 

Systeemverant-
woordelijkheid 

 Aanwijzen 
publieke 
organisatie 

 Uitvoeren activiteiten 
systeemverantwoordelijkheid 

---n.v.t.--- ---n.v.t.--- 

Richtlijnen  Volgen richtlijnen 
door publieke 
organisatie 
verplicht stellen 

 Richtlijnen volgen bij zelf 
opstellen bewegwijzerings-
plannen 

 Volgen richtlijnen verplicht 
stellen in contracten bij 
aanbesteding 

 Richtlijnen (mede) centraal 
stellen in toetsing plannen 
wegbeheerders 

 Bepalen welke 
richtlijnen nodig zijn  

 Gezamenlijk 
opstellen richtlijnen 

 Ondersteunen 
totstand-
komingproces 

Database  Aanlevering data 
bij publieke 
organisatie 
verplicht stellen 

 Functioneel beheer 
uitvoeren 

 Aanbesteden technisch 
beheer  

 Verplicht stellen opvragen en 
terugleveren data bij 
aanbesteding 

 Bepalen inrichting 
database  

 Verplicht stellen 
opvragen en 
terugleveren data bij 
aanbesteding 

 Opvragen data 

 Terugleveren data 

Coördinatie  Bekleden 
publieke organi-
satie met 
coördinerende 
verantwoordelijk-
heid 

 Afstemming initiëren omtrent 
bewegwijzeringsplan 

 Coördinatie verplicht stellen 
in contract aanbesteding 

 Beslissen omtrent situaties 
waarin richtlijnen niet 
voorzien 

 (Eventueel) zelf 
(laten) uitvoeren van 
coördinatie-
activiteiten 

 Uitvoeren 
coördinatie-
activiteiten 

Planvorming  Bekleden 
publieke orga-
nisatie met 
verantwoordelijk-
heid planvorming 

 Zelf opstellen 
bewegwijzeringsplan (eerste 
planvorming) 

 Aanbesteden opstellen 
bewegwijzeringsplan  

 Toetsen door wegbeheerder 
opgesteld plan 

 (Eventueel) zelf 
(laten) opstellen 
bewegwijzeringsplan 

 Ter toetsing 
voorleggen beweg-
wijzeringsplan bij 
publieke organisatie 

 Opstellen plannen 

 Ter toetsing 
voorleggen beweg-
wijzeringsplan bij 
publieke 
organisatie 

Realisatie  ---n.v.t.---  ---n.v.t.---  (Eventueel 
gezamenlijk) 
aanbesteden inkoop 

 Bordenleveran-
ciers: fabricage 

 Aannemers: 
plaatsing 

 Plannenmakers: 
regie 

Instandhouding ---n.v.t.--- ---n.v.t.---  Regie voeren op 
instandhouding 

 Uitbesteden 
regievoering op 
instandhouding 

 Plannenmakers: 
regie voeren op 
instandhouding 

 Bordenmakers/aan
nemers: uitvoeren 
instandhouding 
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Het is belangrijk te constateren dat de feitelijke verantwoordelijkheid van wegbeheerders voor hun 

wegen en dus ook voor de bewegwijzering langs die wegen niet verandert. Het is zaak ervoor te 

zorgen dat de verkeer- en vervoersplannen (VVP) van wegbeheerders en vooral ook de wensen ten 

aanzien van verkeerscirculatie in de bewegwijzeringsplannen worden meegenomen. 
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6. Transitieproces 

6.1 Inleiding 

De nieuwe situatie waarin een door de wegbeheerders gezamenlijk opgerichte publieke organisatie 

is belast met de uitvoering van werkzaamheden die tezamen de systeemverantwoordelijkheid voor 

bewegwijzering vormen, is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. De huidige situatie is er 

een waarin drie verschillende organisaties, namelijk ANWB, SBN en Tebodin zijn belast met deze 

uitvoeringstaken. Wegbeheerders hebben alleenrechten gegund en/of contracten afgesloten en die 

verbintenissen hebben looptijden, voorwaarden en opzegtermijnen. Zo loopt het huidige contract 

van Tebodin tot 31-12-2013 en hebben de contracten van de ANWB doorgaans opzegtermijnen van 

1 jaar voor gemeenten en 2 jaar voor provincies. Andere wegbeheerders staan op het punt nieuwe 

verbintenissen met bepaalde looptijden, voorwaarden en opzegtermijnen aan te gaan, omdat zij 

zich nu eenmaal op dat punt in hun beleidsprocessen bevinden of omdat zij eerdere verbintenissen 

hebben beëindigd.  

Ons is gevraagd onderzoek te doen naar een publieke organisatievorm waarin bepaalde taken voor 

de bewegwijzering kunnen worden geregeld. Om de publieke belangen (continuïteit en uniformiteit) 

op een goede manier te borgen hebben wij geconstateerd dat allereerst de 

systeemverantwoordelijkheid helder moet worden belegd. De taken van de publieke organisatie en 

de wijze waarop de uitvoering van deze taken kan worden georganiseerd zijn uitgewerkt in 

hoofdstuk 5.  

Het helder beleggen en adequaat borgen van systeemverantwoordelijkheid impliceert tot op zekere 

hoogte een verplicht karakter in de regeling van de onderlinge verhoudingen. Geredeneerd vanuit 

het ontwerp en het verplichtende karakter van de samenwerking is het naar ons oordeel te 

verkiezen om de taakuitvoering te beleggen bij een (nieuwe) organisatie binnen het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat (bij wijze van spreken: dienst ABC). Op deze manier kan een dwingende 

vorm van samenwerking ook juridisch relatief eenvoudig worden gerealiseerd. Wij hebben aan het 

einde van hoofdstuk 4 al een korte en een lange termijnoptie voor deze constructie geschetst. 

Naar ons oordeel is de weg via een bestaand of nieuw organisatieonderdeel van het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat de snelste manier om de systeemverantwoordelijkheid helder te beleggen. 

Hiervoor is een wijziging van het BABW nodig die regelt dat de minister bepaalde bevoegdheden 

heeft op het terrein van bewegwijzering en dat verschillende gegevens aan hem moeten worden 

aangeleverd. Het „aanwijzen‟ van de organisatie is dan een interne gelegenheid binnen Verkeer en 

Waterstaat, en er hoeft voor die aanwijzing geen wetswijziging te worden doorgevoerd. Dit in 

tegenstelling tot de optie waarbij wordt aangesloten bij SBN. Omdat uit de huidige wet- en 

regelgeving geen aanwijzingsbevoegdheid van de minister kan worden afgeleid, dient hiervoor wel 

eerst de wet te worden gewijzigd, waarna de systeemverantwoordelijkheid pas helder belegd kan 

worden. Overigens is aan het gunnen van alleenrechten een risico verbonden gezien de huidige 

samenstelling van de Raad van Toezicht van SBN (zie ook hoofdstuk 4).  
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Naar ons oordeel is het van belang om te werken aan een zo kort mogelijke transitiefase en het zo 

snel mogelijk helder beleggen van de systeemverantwoordelijkheid. Ook omdat de ANWB al eerder 

heeft aangegeven met bewegwijzering te willen stoppen per 1 januari 2011. De verschillende 

activiteiten in de transitiefase worden hieronder nader uitgewerkt.  

6.2 Uitwerking transitiefase 

Een nieuw op te richten organisatie beschikt op korte termijn feitelijk nog niet over de kennis en 

kunde en het personeel om de taken meteen op te pakken. Er zal dus moeten worden gewerkt met 

een groeimodel waarbij een start wordt gemaakt op basis van de kennis, kunde en personeel van 

de bestaande uitvoerders, lees Tebodin, SBN en ANWB. Hierbij dient echter wederom het 

aanbestedingsrecht in acht worden genomen. Immers, of de minister nu personeel inhuurt van deze 

organisaties of opdrachten en projecten bij hen belegt, het gaat om aanbestedingsplichtige 

dienstverlening. Echter, met Tebodin is reeds door Rijkswaterstaat en dus Verkeer en Waterstaat 

een raamcontract gesloten. Deze relatie is dus nu aanbestedingsvrij, omdat het raamcontract reeds 

is aanbesteed en tot 31-12-2013 loopt. Aanbestedingsrechtelijk ligt hier geen barrière en kan de 

Minister meer vragen onder hetzelfde contract. Om een definitief oordeel te geven over de 

mogelijkheden van deze optie, zouden wij het contract zelf moeten bestuderen. Iets wat wij binnen 

het kader van deze opdracht niet hebben gedaan en dus in een vervolgfase nader zal moeten 

worden uitgezocht. De relatie tussen de minister en SBN kan eventueel voor de korte termijn 

aanbestedingsvrij worden geregeld doormiddel van inbesteding: de minister moet dan als enige lid 

zijn van de raad van toezicht of toch tenminste de leden van de Raad van Toezicht benoemen 

(hiervoor is statutenwijziging vereist).  

Wij zijn van oordeel dat het wenselijk is de wegbeheerders die momenteel of gedurende het 

transitieproces de beslissing over de bewegwijzering in de komende jaren moeten nemen, zo goed 

mogelijk naar de nieuwe situatie toe te geleiden of tenminste het ontstaan van de nieuwe situatie 

niet te bemoeilijken. Dit betekent ons inziens dat op korte termijn: 

 Binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zo snel mogelijk aan de benodigde algemene 

maatregelen van bestuur wordt gewerkt; 

 Een kwartiermaker wordt benoemd (vanuit één van de wegbeheerders, het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat of extern) die de nieuwe organisatie gaat inrichten. Zijn werkzaamheden 

zullen onder meer bestaan uit: 

 Maken van concrete afspraken over het de bemensing van de organisatie en de uitvoering ־

van de taken(al dan niet met behulp van ondersteuning van Tebodin en/of SBN). Zo zal 

nader onderzocht moeten worden hoe de database zal worden vormgegeven (integratie of 

niet) en zullen afspraken over toegang gemaakt moeten worden.  

 .Het nader uitwerken van het financieringsmodel (zie ook 4.4) ־

 Het duidelijk communiceren in de richting van wegbeheerders en marktpartijen van de ־

ingezette lijn en het eindbeeld.  
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Zodra de nieuwe organisatie als nationale organisatie op basis van de korte termijn instrumenten als 

hiervoor beschreven draait, wordt begonnen aan het realiseren van de lange termijnoplossing, dat 

wil zeggen: 

 wetswijziging en 

 verzelfstandiging nieuwe organisatie. 

Wij wijzen erop dat SBN en de ANWB blijkens onze gesprekken de overeenkomst hebben dat het 

personeel van de ANWB naar SBN overgaat naarmate zich meer wegbeheerders bij SBN 

aansluiten. Uiteindelijk, wanneer de nieuwe organisatie ook juridisch zelfstandige status krijgt, ligt 

het naar ons oordeel voor de hand dat de te verzelfstandigen organisatie de activa, personeel etc., 

van SBN overnemen, voor zover die nodig zijn voor goede taakuitvoering uiteraard. Daarover is 

uiteraard nader overleg tussen partijen vereist.14 

Daarbij is het wenselijk gezamenlijk afspraken te maken omtrent een tijdpad. Wij wijzen erop dat het 

wetgevingstraject naar verwachting tenminste een jaar zal duren, waarbij anderhalf jaar realistischer 

is. Het wijzigen van het BABW, een algemene maatregel van bestuur, kost ongeveer een half tot 

driekwart jaar. Het is zaak hiervoor in nader overleg een goede fasering af te spreken, waarbij de 

wijziging van de wet tegelijkertijd kan worden opgenomen met de wijziging van het BABW. 

 

 

                                                      

14
 De precieze vormgeving moet nader worden uitgewerkt. Wij benoemen dit punt aangezien partijen eerder 

hebben aangegeven gezamenlijk aan een goed afscheid van de ANWB te willen werken. 
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Bijlage 1: overzicht gesprekspartners 

Geïnterviewde personen 

De heer W. Abels     Beleidsmedewerker Unie van Waterschappen 

De heer J. Baars     Projectmanager Tebodin 

De heer J. van den Belt   Lid van de Raad van Toezicht van SBN en IBN 

Mevrouw H. Bieleman-Cuijpers Manager Bewegwijzering ANWB 

De heer M. Borhem Beleidsmedewerker gemeente Amsterdam/G4/Voorzitter 

Platform Bewegwijzering 

De heer W. van den Burg   Projectleider Tebodin 

Mevrouw S. van Dierendonk  Jurist Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

De heer F. Drenth     Beleidsmedewerker provincie Noord-Holland 

De heer B. Keunen    Directeur SBN 

De heer A. den Hollander   Contractmanager NDW 

Mevrouw E.M. Hoogeveen   Accountmanager SBN 

De heer M. Hoosemans   Provincie Zeeland 

De heer R. Huijbregts    Waterschap Hollandse Delta 

De heer S. Jansen     Gemeente Rotterdam 

De heer J.K. Jonker    Jurist Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

De heer I. Koster     Directeur CROW 

Mevrouw M. Mastenbroek   Beleidsmedewerker provincie Overijssel 

De heer M. Otto     Ministerie Verkeer & Waterstaat/ DGMO 

De heer E. van de Poel   VNG 

De heer H. Rutten     Rijkswaterstaat regionale dienst Limburg 

De heer B.A. Schenk    Rijkswaterstaat 

De heer W.F. Seiler    Manager Procesondersteuning ANWB 

De heer J. Smit     Manager Inkoop en Aanbesteding IBN 

Mevrouw M. Soeting    Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier 
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De heer O. Tool     Rijkswaterstaat 

De heer A. van Velden    Projectleider Bewegwijzering IPO/Provincie Zuid-Holland 

Mevrouw N. Willemsen   Secretaris Hoofddirectie ANWB 

 

Discussiebijeenkomst 9 september 

De heer W. Abels     Beleidsmedewerker Unie van Waterschappen 

Mevrouw H. Bieleman-Cuijpers Manager Bewegwijzering ANWB 

De heer M. Borhem Beleidsmedewerker gemeente Amsterdam/G4/Voorzitter 

Platform Bewegwijzering 

De heer M. Otto     Ministerie Verkeer & Waterstaat/ DGMO 

De heer E. van de Poel   VNG 

De heer O. Tool     Rijkswaterstaat 

De heer A. van Velden    Projectleider Bewegwijzering IPO/Provincie Zuid-Holland 

Mevrouw N. Willemsen   Secretaris Hoofddirectie ANWB 
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Bijlage 2: Juridische kaders 

In deze bijlage worden achtereenvolgens het huidig wettelijk kader rondom bewegwijzering, het 

juridisch kader van aanbestedingsrecht, het juridisch kader van gemeenschappelijke regelingen en 

de procedures rondom algemene maatregel van bestuur en wetgeving nader toegelicht. 

Huidig wettelijk kader bewegwijzering  

Om de vraag te beantwoorden hoe de systeemverantwoordelijkheid het beste te borgen is en dient 

te worden belegd, kijken wij naar het huidige wettelijke systeem voor bewegwijzering. Wij bezien in 

hoeverre het huidige systeem reeds aanknopingspunten biedt voor het helder beleggen van de 

systeemverantwoordelijkheid zonder dat wetswijziging nodig is, maar door middel van ministeriële 

regelingen of, zo nodig algemene maatregelen van bestuur, als mogelijk gemaakt door de huidige 

wetgeving.  

Wegwijzers vallen in de categorie verkeerstekens en onderborden, waarvan de plaatsing is 

geregeld in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WvW 1994), meer in het bijzonder in §2 van 

Hoofdstuk II van die wet. In dit hoofdstuk wordt verschil gemaakt tussen het toepassen van 

verkeerstekens en onderborden en het (feitelijke) plaatsen ervan.  

Toepassing verkeerstekens en onderborden 

Volgens artikel 14 WvW 1994 moeten bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld 

omtrent het toepassen van verkeerstekens en onderborden alsmede omtrent het treffen van 

maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of 

verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer. De betreffende algemene maatregel 

van bestuur is het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: BABW).1 

Onder verkeerstekens worden verstaan verkeersborden, verkeerslichten en verkeerstekens op het 

wegdek (art. 3 BABW). In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 

1990)2, eveneens een algemene maatregel van bestuur, zijn nadere voorschriften gegeven voor de 

verkeersborden die betrekking hebben op een gebod, een verbod of een adviessnelheid (Bijlage I, 

Hoofdstukken A tot en met H RVV 1990; vgl. art. 4 lid 1 BABW), voor de verkeersborden die een 

gevaar aanduiden (Bijlage I, hoofdstuk J RVV 1990; vgl. art. 4 lid 2 BABW) en voor verkeersborden 

die overige informatie geven, zoals bewegwijzering (Bijlage I, hoofdstukken K en L RVV 1990). 

Op grond van artikel 14 WvW 1994 worden bij ministeriële regeling nadere regels gesteld 

betreffende het toepassen van verkeerstekens en onderborden. De Minister van Verkeer en 

                                                      

1
 Het BABW is tot stand gekomen onder de oude Wegenverkeerswet, maar op grond van art. 65 van de 

Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994 wordt dit besluit nu geacht te zijn genomen krachtens de 

Wegenverkeerswet 1994. 
2
 Ook het RVV 1990 is tot stand gekomen onder de oude Wegenverkeerswet, maar op grond van art. 65 van 

de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994 wordt dit besluit nu geacht te zijn genomen krachtens de 

Wegenverkeerswet 1994. 
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Waterstaat heeft hiertoe de regeling Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens 

vastgesteld. Bij ministeriële regeling mogen op grond van artikel 14 WvW 1994 tevens regels 

worden gesteld met betrekking tot inrichting, plaatsing, kleur, afmeting en materiaal van 

verkeerstekens en onderborden. Dit is gedeeltelijk geschied middels het RVV 1990, dat overigens 

geen ministeriële regeling is, maar een algemene maatregel van bestuur. De regeling 

Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens is hiertoe door de Minister van Verkeer en 

Waterstaat vastgesteld. 

Plaatsen verkeerstekens en onderborden 

De plaatsing van in het BABW aangewezen verkeerstekens en onderborden die een verbod of 

gebod doen ontstaan of wijzigen3 moeten krachtens verkeersbesluit worden geplaatst (art. 15 lid 1 

WvW 1994). Hetzelfde geldt voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van 

de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien 

deze maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers 

die van een weg of weggedeelte gebruik kan maken (art. 15 lid 2 WvW 1994). Een verkeersbesluit 

wordt genomen door de Minister van Verkeer en Waterstaat voor zover het wegen betreft die onder 

het beheer van het Rijk vallen (art. 18 lid 1 aanhef en onder a jo. art. 1 lid 1 aanhef en onder a WvW 

1994). Voor wegen die onder het beheer van een provincie vallen zijn gedeputeerde staten van die 

provincie bevoegd tot het vaststellen van het verkeersbesluit (art. 18 lid 1 aanhef en onder b WvW 

1994). Voor wegen die onder het beheer van een waterschap vallen, is het algemeen bestuur van 

dat waterschap bevoegd tot het vaststellen van het verkeersbesluit, tenzij deze bevoegdheid is 

overgedragen aan het dagelijks bestuur (art. 18 lid 1 aanhef en onder c WvW 1994). Voor andere 

wegen is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin die weg ligt 

bevoegd tot het vaststellen van het verkeersbesluit. Het college kan deze bevoegdheid overdragen 

aan een door hem ingestelde bestuurscommissie of aan het dagelijks bestuur van een 

deelgemeentebestuur (art. 18 lid 1 onder d WvW 1994).  

De feitelijke plaatsing of verwijdering van de verkeerstekens of onderborden, vastgesteld bij 

verkeersbesluit, geschiedt door de zorg van het bestuursorgaan dat het verkeersbesluit heeft 

genomen (art. 16 lid 1 WvW 1994). Andere verkeerstekens en onderborden, zoals de borden voor 

bewegwijzering, worden geplaatst of verwijderd door de zorg van het openbaar lichaam dat de weg 

beheert. Daartoe is dus geen verkeersbesluit nodig (art. 16 lid 2 WvW 1994). Artikel 17 WvW 1994, 

eerste volzin, biedt echter een mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur, in casu het 

BABW, af te zien van bovengenoemd plaatsingsregime voor zover het de plaatsing of verwijdering 

van verkeerstekens betreft (de artikelen 15 en 16 WvW 1994 zodoende). In dringende gevallen kan 

daarbij tevens worden afgeweken van de normale wijze van het plaatsen van verkeerstekens (art. 

17 WvW 1994, tweede volzin). Artikel 34 e.v. BABW regelen op dit moment dat slechts in tijdelijke 

gevallen kan worden afgeweken van artikel 15 WvW 1994. 

                                                      

3
 zie Bijlage I, Hoofdstukken A tot en met H RVV 1990; vgl. art. 4 lid 1 BABW. 
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Conclusie: Betekenis van de artikelen 14 en 17 van de WvW 1994 

Artikel 14 WvW 1994 geeft de regering dus de mogelijkheid om bij algemene maatregel van 

bestuur, in casu het BABW,4 randvoorwaarden te stellen voor de plaatsing of verwijdering (de 

toepassing) van verkeerstekens door decentrale overheden. Dat betekent dat regels kunnen 

worden gesteld, die een verplichtend karakter hebben voor de overige wegbeheerders, de 

decentrale overheden. Deze bepaling biedt zodoende een kapstok voor de inrichting van een 

verplichtend landelijk systeem voor bewegwijzering waarvan de taken van coördinatie, databeheer 

en planvorming onderdeel zijn. Deze bevoegdheid dient wel aan de Minister van Verkeer en 

Waterstaat te worden toegekend; ons inziens biedt artikel 14 WvW 1994 niet de mogelijkheid een 

andere organisatie te belasten met, of aan te wijzen als uitvoeringsorganisatie voor deze taak, voor 

een dergelijke taakopdracht is namelijk een specifieke wettelijke grondslag vereist.  

De coördinatietaak kan behelzen dat de coördinator afwijkingen en onregelmatigheden constateert 

en dit meedeelt aan de beheerders. Maar een coördinator zou ook bevoegdheden kunnen hebben 

om de coördinatie echt af te dwingen bij de beheerder. Hiervoor zijn aanwijzings- en/of 

goedkeuringsbevoegdheden in concrete gevallen vereist. Ons inzien is echter voor goedkeurings- 

en/of aanwijzingsbevoegdheden geen grondslag te vinden in artikel 14 (of 17) WvW 1994. Immers, 

toezichtsinstrumenten kunnen slechts in het leven worden geroepen wanneer de wet in formele zin 

expliciet in deze mogelijkheid voorziet (art. 132 lid 2 en art. 133 lid 3 Grondwet).5 Op grond van 

artikel 14 WvW 1994 is het ons inziens wel mogelijk dat de verplichting gegevens aan te leveren 

aan een (nationale) database wordt gekoppeld aan de regels omtrent het toepassen van 

verkeerstekens en onderborden. Dit is tevens mogelijk bij ministeriële regeling op grond van artikel 

14 WvW 1994. 

Artikel 17 WvW 1994 creëert een mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur, in casu het 

BABW, af te wijken van normale bevoegdheden van wegbeheerders (art. 15 en 16 WvW 1994 

zodoende), althans daar aanvullende eisen aan te stellen. Het aan te passen BABW moet dan, in 

een algemene regeling, de gevallen omschrijven waarin de afwijking geldt, wat de afwijking is en 

eventueel door wie de afwijkingsbevoegdheid moet worden toegepast. Ons inziens kan middels dit 

nieuwe artikel een bevoegdheid/taak van de minister ten aanzien van de plaatsing worden 

gecreëerd (nu immers een bevoegdheid/taak van de beheerders zelf). Zo zou het BABW kunnen 

behelzen dat indien de conceptplannen, die verplicht moeten worden ingezonden (krachtens artikel 

                                                      

4
 Anders dan ministeriële regelingen die door één minister kunnen worden getroffen, is een algemene 

maatregel van bestuur een instrument van de gehele regering (art. 89 Grondwet).  

5
 Vgl. omtrent goedkeuring en aanverwante toezichtsvormen ook artikel 132 lid 3 Grondwet, artikel 253 

Provinciewet en artikel 259 Gemeentewet, alsmede artikel 10:26 Awb. Het eventuele invoegen van 

toezichtsinstrumenten in wetgeving dient zorgvuldig te gebeuren in die zin dat rekening wordt gehouden met de 

kabinetsstandpunten over het interbestuurlijk toezicht (n.a.v. Alders en Oosting), waarbij het specifieke toezicht 

nog slechts in bijzondere gevallen kan worden ingevoerd/behouden. 



 

 

 

 

 

 

 

4 

 

14 WvW 1994), van twee of meer wegbeheerders niet overeenkomen, de minister deze kan 

vaststellen.  

Lastiger is het om goedkeurings- en toezichtsbevoegdheden toe te kennen aan de „coördinator‟. 

Ons inziens bieden noch artikel 14 WvW 1994 noch artikel 17 WvW 1994 hiertoe een mogelijkheid. 

Dat laat onverlet dat (bijvoorbeeld) de Minister van Verkeer en Waterstaat in overleg kan treden met 

verschillende wegbeheerders, wanneer een geschil of verschil dreigt te ontstaan. Een dergelijk 

overleg kan verplichtend worden opgelegd aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, wanneer uit 

ingezonden informatie een dreiging ziet. Dit geldt voort voor andere coördinerende handelingen. 

Juridisch kader aanbestedingsrecht 

Bij het kiezen van oplossingrichtingen moet met regelgeving op verschillende terreinen rekening 

worden gehouden. Bijzonder belangrijk is daarbij de juridische relatie tussen de wegbeheerders, die 

wettelijk verantwoordelijk zijn voor het (laten) plaatsen van de bewegwijzering en de organisatie die 

verantwoordelijk is voor coördinatie, de database en planvorming. Enkele van de activiteiten die in 

dat kader worden verricht behoren tot aanbestedingsplichtige dienstverlening, die door overheden 

met toepassing van het aanbestedingsrecht moet worden ingekocht. Daarom heeft Rijkswaterstaat 

(formeel de beheerder, hierna: RWS) ook via een aanbesteding een raamcontract afgesloten met 

Tebodin6, die feitelijk een aantal activiteiten uitvoert. De relatie tussen de betrokken overheden, het 

Rijk (VenW/RWS), de provincies, waterschappen en gemeenten, en een nationale organisatie voor 

bewegwijzering is dus niet zonder meer aanbestedingsvrij. Vandaar dat het aanbestedingsrecht in 

onze redenering, zoals opgenomen in de volgende paragrafen, een belangrijke rol speelt. 

Aanbesteden is eigenlijk het creëren van een „ad-hoc‟markt om bevoordeling van sommige 

ondernemingen door een overheidsorganisatie te vookomen. De Europese aanbestedingsrichtlijn 

voor leveringen, diensten en werken7 is in Nederland geïmplementeerd door middel van het Besluit 

aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (hierna: Bao), het Besluit aanbestedingen speciale 

sectoren (hierna: Bass) en het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (hierna: ARW 2005). De 

aanbestedingsrichtlijn en de genoemde regelgeving vormen het wettelijk kader voor de 

aanbestedingsplicht die op gemeenten rust. Bij eventuele strijdigheid tussen de nationale 

regelgeving en de richtlijn prevaleert de laatste. 

Om na te gaan of een verplichting bestaat een opdracht aan te besteden, moet aan drie criteria 

worden getoetst: 

1. Wordt de organisatie die inkoopt, aangemerkt als een aanbestedende dienst? 

2. Is er sprake van een overheidsopdracht in de zin van het aanbestedingsrecht? 

3. Ligt de waarde van de opdracht boven de drempelbedragen? 

In het kader van deze opdracht is vooral de tweede vraag van belang. Dit lichten wij nader toe. 

                                                      

6
 Dit geldt voorts voor de provincies Overijssel en Zuid-Holland. 

7
 Richtlijn 2004/18/EG. Zie Publicatieblad nr. L 134. 
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Wat is een overheidsopdracht 

Volgens de definitiebepalingen van het Bao (artikel 1 sub k) wordt onder het begrip overheids-

opdracht het volgende verstaan: 

‘een overheidsopdracht voor werken, een overheidsopdracht voor leveringen of een overheids-

opdracht voor diensten’.8  

Voorwaarden voor een overheidsopdracht zijn (vgl. art. 1, sub h, i en j, Bao): 

 een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel; 

 die tussen één of meer ondernemers en één of meer aanbestedende diensten is gesloten; en 

 die betrekking heeft op de uitvoering van werken, de levering van producten of de verlening van 

diensten in de zin van de richtlijn. 

Onder „bezwarende titel‟ wordt verstaan dat er een op geld waardeerbare tegenprestatie wordt 

geleverd door de opdrachtnemer aan de aanbestedende dienst. Daarbij kan worden gedacht aan de 

geldelijke betaling voor de opdrachtvervulling (de prijs), maar bijvoorbeeld ook aan het kwijtschelden 

van belastinggelden, de vrijstelling van legesbetaling of het ter beschikking stellen van producten in 

natura. Van belang in dit onderzoek is dat een publiekrechtelijke taakopdracht, zij het via wet, 

algemene maatregel van bestuur, ministeriële regeling of gemeenschappelijke regeling conform de 

Wet gemeenschappelijke regelingen niet onder deze definitie valt. Bij publiekerechtelijke 

taakopdracht van de taken van coordinatie, databeheer en planvorming aan één oprgansitie kan 

dus een aanbestedingsvrije relatie tussen beheerders en deze organisatie worden gecreerd.  

Ondernemers kunnen in het kader van deze bepaling ook overheidsorganisaties zijn. Wanneer een 

overheid aan een andere tegen betaling diensten verleend is dus aan het twede criterium voldan.  

Zoals hier toegelicht is een publiekrechtelijke taakopdracht aanbestedingsvrij. Het 

aanbestedingsrecht kent echter ook nog een aantal andere uitzonderingen. Twee daarvaan het 

(quasi-) inbesteden en het alleenrecht willen wij hier kort bespreken.  

Inbesteden, een eerste uitzondering op de aanbestedingsplicht 

In-houseopdrachten vallen buiten het aanbestedingsrecht. Het gaat dan om opdrachten die van een 

onderdeel van een aanbestedende dienst aan een ander onderdeel van dezelfde organisatie 

worden verleend (bijvoorbeeld van een gemeente aan haar eigen reproafdeling). In dat geval 

spreekt men van inbesteden.  

In de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ) is een modaliteit op 

de inbestedingsconstructie ontwikkeld9, het quasi-inbesteden (hierna: inbesteden). Een 

                                                      

8
 Zie artikel 1 lid 2, onder a, Richtlijn 2004/18/EG. Zie ook Bao-artikel 1 onder j en onder k. 

9
 HvJ EG 18 november 1999, zaak C-107/98 (Teckal), HvJ EG 13 oktober 2005, zaak C-458/03 (Parking 

Brixen), HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-340/04 (AGESP), en HvJ EG 19 april 2007, zaak C-295/05 (Asemfo t. 
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aanbestedende dienst kan zonder te moeten aanbesteden opdrachten verlenen aan een andere 

rechtspersoon mits hij voldoet aan bepaalde criteria (Teckal-criteria, genoemd naar een van de 

arresten):  

 Het overheidsorgaan dat een aanbestedende dienst is, oefent op de betrokken onderscheiden 

rechtspersoon toezicht uit zoals op zijn eigen diensten; en 

 deze rechtspersoon verricht het merendeel van zijn werkzaamheden ten behoeve van de 

overheidsinstantie of het collectief van overheidsinstanties die dit lichaam controleert. 

Uit de jurisprudentie van het HvJ wordt duidelijk dat aan het eerste criterium alleen voldaan kan zijn 

indien de aanbestedende dienst doorslaggevende invloed kan uitoefenen op de strategische 

doelstellingen en belangrijke beslissingen van de andere rechtspersoon. Daarom verzet dit criterium 

zich volgens de jurisprudentie ook tegen aandelen van private partijen in de desbetreffende 

rechtspersoon, hoe klein dat aandeel ook is10. 

Er is enige discussie in hoeverre indirecte invloed voldoende is om aan het criterium van 

doorslaggevende invloed te voldoen. Het HvJ heeft duidelijk gemaakt dat zogenaamde 

concernverhoudingen niet zijn uitgesloten bij inbesteding. 11 Echter, er moet dan via het concern 

sprake van zijn dat de aanbestedende dienst die de opdrachten verleent ook daadwerkelijk, via de 

holding doorslaggevende invloed kan uitoefenen op de rechtspersoon, die de opdrachten uitvoert. 

Niet vereist is echter dat de afzonderlijke deelnemers individueel doorslaggevende invloed kunnen 

uitoefenen, maar slechts dat alle deelnemers dit gezamenlijk doen. Beslissingen bij gewone 

meerderheid van stemmen zijn hiervoor toereikend.12 Voorkeur verdient het daarom om nauw aan te 

sluiten bij vormgeving zoals die voorlag in de casus van het zogenoemde Coditel-arrest.13 In deze 

casus was er sprake van dat iedereen die diensten afnam van de „eigen dienst‟ direct en niet slechts 

indirect invloed kon uitoefenen op de eigen dienst.  

Het tweede criterium betekent dat de betrokken rechtspersoon alleen een marginaal deel van zijn 

activiteiten voor derden mag verrichten. Onder derden dient in dit geval te worden verstaan elke 

private partij en elke publieke partij die niet controle en toezicht uitoefent op de rechtspersoon. Uit 

recente jurisprudentie valt (voorzichtig) af te leiden dat activiteiten voor derden van ongeveer 10% 

zijn toegestaan
14

. Het verdient voorkeur om in het wettelijke statuut dat betrekking heeft op de 

rechtspersoon de omvang van activiteiten voor derden te limiteren.  

Aanbestedende diensten kunnen dus gemeenschappelijke taken onderbrengen in een rechts-

persoon die aan de Teckal-criteria voldoet. Dit leerstuk is in casu relevant. Immers indien de 

                                                                                                                                                                  

Tragsa). Zie ook A.C.T.M. Martin en F.H.K. Theissen, „Inbesteden en samenwerking tussen overheden‟, NJB 

(82) 2007, Nr. 39, p. 2489-2494. 
10

 Zie hiervoor HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-340/04 (AGESP). 
11

 Zie HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-340/04 (AGESP). 
12

 Zie HvJ EG 13 november 2008, zaak C-324/07(Coditel).  
13

 HvJ EG 13 november 2008, zaak C-324/07(Coditel). 
14

 Zie HvJ EG 19 april 2007, zaak C-295/05 (Asemfo t. Tragsa). 
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wegbeheerders op vrijwillige basis een organisatie voor bewegwijzering oprichten en daaraan taken 

opdragen, is, zoals boven toegelicht het aanbestedingsrecht van toepassing. Indien de beheerders 

die taken echter opdragen aan een organisatie waarop zij doorslaggevende invloed kunnen 

uitoefenen en die c.a. 90% van haar activiteiten voor de beheerders verricht (Teckal-criteria) dan is 

die relatie aanbestedingsvrij.  

Alleenrecht, een tweede uitzondering op de aanbestedingsplicht  

Ook het alleenrecht (in het Bao „uitsluitend recht‟ genoemd) is een uitzondering op de 

aanbestedingsplicht. Een alleenrecht is een recht op grond waarvan de opdrachtnemer de enige is 

die een dienst binnen een bepaalde geografische zone mag uitvoeren. Een veel voorkomend 

voorbeeld hiervan is de gunning van het ophalen van huisafval aan een aan de overheid gelieerd 

huisvuilophaalbedrijf. Uit de wettelijke bepalingen, de toelichtingen hierop en de jurisprudentie 

kunnen de volgende voorwaarden voor de alleenrechtconstructie worden afgeleid:15 

1. De rechtspersoon aan wie het alleenrecht wordt verleend, moet zelf een aanbestedende dienst 

zijn. 

2. De opdrachtgever moet de opdracht verstrekken via de verlening van een uitsluitend recht (dat 

andere potentiële opdrachtnemers uitsluit). 

3. Het uitsluitend recht dient een wettelijke of bestuursrechtelijke grondslag te hebben. 

4. De verlening van het uitsluitend recht dient voor het overige verenigbaar te zijn met het EG 

Verdrag. 

5. Het uitsluitende recht dient op uitdrukkelijke en doorzichtige wijze te zijn verleend. 

Indien de wegbeheerders alleenrechten willen verlenen aan een organisatie voor bewegwijzering 

moet deze organisatie dus aan te merken zijn als aanbestedende dienst. Naast staat en decentrale 

overheden zijn ook zogenaamde publiekrechtelijke instellingen aanbestedende diensten. Anders 

dan de term doet vermoeden, gaat het dan onder andere ook om privaatrechtelijke rechtspersonen 

(stichtingen, vennootschappen, verenigingen). Voldaan moet zijn aan de volgende criteria (zie Bao, 

artikel 1, onder q): 

1. De instelling is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang, 

niet zijnde van industriële of commerciële aard; en 

2. de instelling bezit rechtspersoonlijkheid; en 

3. het gaat om een instelling waarvan  

 de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of ־

een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd, of 

                                                      

15
 Artikel 17 Bao en artikel 18 Algemene Richtlijn. Explenatory memorandum Com(90) 372 def., 6 december 

1990, hoofdstuk VII, nrs 81 en 82. HvJ EG 10 november 1998, zaak C-360/96 (BFI Holding). 
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 het beheer onderworpen is aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een ־

waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling, of  

 de leden van het bestuur, het leidinggevend of het toezichthoudend orgaan voor meer dan ־

de helft door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of andere 

publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen. 

Wil er sprake zijn van een publiekrechtelijke instelling dan moet aan alle drie de voornoemde 

voorwaarden (punt 1, 2, en 3) zijn voldaan. Daarbij worden er in de derde voorwaarde drie 

alternatieve mogelijkheden genoemd. Deze alternatieven hebben echter met elkaar gemeen dat zij 

“elk de sterke afhankelijkheid van een instelling van de staat, de territoriale lichamen of andere 

publiekrechtelijke instellingen weerspiegelen.”16  

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, is een privaatrechtelijke rechtspersoon aan te merken als 

aanbestedende dienst en kunnen de wegbeheerders in beginsel een alleenrecht verlenen, mits ook 

aan de andere voorwaarden voor verlening van alleenrecht is voldaan. Daarbij is de wettelijke of 

bestuursrechtelijke grondslag van groot belang. Alhoewel in beginsel ook regelgeving decentrale 

overheden een bestuursrechtelijke grondslag biedt, was er elke keer dat het HvJ het alleenrecht 

aanvaarde ook sprake van een wettelijke taakopdracht aan de betreffende overheid, die het 

alleenrecht had verleend. In de zaak ARA/BFI17 werd de verlening van een uitsluitend recht voor het 

ophalen van huisvuil middels een gemeentelijke verordening aan ARA door het HvJ toelaatbaar 

geacht. Daarbij werd door het Hof in aanmerking genomen dat de taak op die de activiteit betrekking 

had (zorgen voor het ophalen van huisvuil) bij wet aan de gemeente was opgedragen. 

Juridisch kader gemeenschappelijke regelingen 

Het kan dan gaan om vormen van intergemeentelijke of interprovinciale samenwerking (art. 1 resp. 

art. 40 Wgr) of om samenwerking tussen waterschapsbesturen (art. 50 Wgr). Ook vormen van 

interbestuurlijke samenwerking, dat wil zeggen samenwerking tussen verschillende bestuurslagen, 

behoort tot de mogelijkheden (art. 51, art. 61, art. 73 resp. art. 83 Wgr). In dit geval zou het, volgens 

het systeem van de Wgr, gaan om een samenwerking tussen gemeente-, provincie- en 

waterschapsbesturen (art. 73 Wgr), waarop Hoofdstuk VI van de Wgr van toepassing is.  

Aan de gemeenschappelijke regeling die tussen bestuursorganen van de gemeenten, provincies en 

waterschappen wordt getroffen, kan ook een minister deelnemen (art. 94 lid 1 jo. art. 93 aanhef en 

onder a Wgr). Bij een dergelijke gemeenschappelijke regeling kan een zogenoemd 

gemeenschappelijk openbaar lichaam worden ingesteld (art. 95 jo. art. 74 jo art. 8 lid 1 Wgr). In dat 

geval moet de minister zijn besluit tot deelneming aan zowel de Eerste Kamer als de Tweede 

Kamer zenden. Het besluit treedt in werking vier weken na de inzending, tenzij tenminste 30 

Tweede Kamerleden of tenminste 15 senatoren aangeven dat het besluit bij wet in formele zin moet 

                                                      

16
 HvJ EG 3 oktober 2000, zaak C-380/98 (University of Cambridge). 

17
 HvJ EG 10 november 1998, zaak C-360/96 (BFI Holding). 
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worden genomen (art. 94 lid 2 Wgr). In dat geval moet de normale procedure voor wetgeving in 

formele zin worden gevolgd. 

Aan het bestuur van een gemeenschappelijk openbaar lichaam kunnen bevoegdheden van de 

deelnemende bestuursorganen worden overgedragen (art. 76 lid 1 Wgr).18 Daarnaast kunnen door 

het bestuur (of de medewerkers) van het gemeenschappelijk openbaar lichaam diensten worden 

verleend aan de deelnemers, en onder strikte voorwaarden ook aan derden (zijnde niet-

deelnemers). Vaak is hiertoe een mandaatbesluit nodig wanneer het ook de uitoefening van 

publiekrechtelijke taken betreft (voor zover er niet reeds gedelegeerd is) (zie afdeling 10.1.1 van de 

Algemene wet bestuursrecht). 

Verschil en procedure algemene maatregel van bestuur en wetgeving 

Het voordeel van het „algemene maatregel van bestuur‟-model is dat het relatief snel tot stand kan 

komen. Er is „slechts‟ een algemene maatregel van bestuur nodig. Deze wordt ambtelijk voorbereid 

en moet vervolgens door de ministerraad besproken worden (art. 4 lid 2 RvO MR). De duur van de 

ambtelijke voorbereiding is mede afhankelijk van de politieke druk die hier op rust, en de mate 

waarin interdepartementaal moet worden afgestemd. Alvorens de ministerraad over het ontwerp kan 

beslissen, zal dit eerst in een onderraad van de ministerraad worden besproken (art. 17 e.v. RvO 

MR), die op zijn beurt wordt voorafgegaan door een interdepartementale commissie, die als 

ambtelijk voorportaal dient. 

Nadat het voorstel is behandeld in de ministerraad, dient het voor advisering aan de Raad van State 

te worden gezonden (art. 73 lid 1 Grondwet en art. 15 lid 1 Wet RvS). In beginsel hanteert de Raad 

van State een termijn van drie maanden voor advisering over ontwerpen van algemene maatregelen 

van bestuur. Na de advisering door de Raad van State kan het besluit genomen worden, hetgeen 

geschiedt door ondertekening door de Koning(in) en de eerstverantwoordelijke minister(s) (art. 89 

lid 1 jo. art. 47 Grondwet).19 De algemene maatregel van bestuur moet worden bekendgemaakt in 

het Staatsblad (art. 89 lid 3 Grondwet jo. art. 3 Bekendmakingswet). 

Een ander voordeel kan zijn de verplichtendheid van de algemene maatregel van bestuur. Het is 

niet nodig dat iedere afzonderlijke decentrale overheid hieromtrent een formeel besluit neemt. De 

koepels kunnen namens de wegbeheerders optreden, omdat het noodzakelijk is de koepels van 

provincies en gemeenten, en waterschappen te horen over het ontwerp voor de algemene 

maatregel van bestuur (art. 113 lid 1 Provw, art. 114 lid 1 Gemw resp. art. 57 Wschw). Maar dat kan 

relatief snel gebeuren. Maar wellicht willen de decentrale overheden juist ieder voor zich worden 

gehoord, in plaats ervan dat zij door hun respectievelijke koepel worden vertegenwoordigd. Dit komt 

echter in praktijk nauwelijks voor, zo geven de koepels te kennen.  

                                                      

18
 Op de overdracht, ook wel delegatie genoemd, is afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing. 
19

 Of staatssecretarissen, die in dezen ook tekeningsbevoegd zijn en dan optreden als ware zij minister (art. 47 

Grondwet jo. art. 1 van de Wet van 25 januari 1951, houdende nadere voorzieningen in verband met de 

invoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris). 
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Indien men overgaat tot wetswijzing van de Wegenverkeerswet (vanwege de nationale organisatie) 

vergt dat een lange procedure. Dat is daarom voor de langere termijn een optie maar geen optie 

voor de korte termijn. Een wetsvoorstel20 wordt ambtelijk voorbereid en moet vervolgens door de 

ministerraad besproken worden (art. 4 lid 2 RvO MR). De duur van de ambtelijke voorbereiding is 

mede afhankelijk van de politieke druk die hier op rust, en de mate waarin interdepartementaal moet 

worden afgestemd. Alvorens de ministerraad het ontwerp kan bespreken, zal dit eerst in een 

onderraad van de ministerraad worden besproken (art. 17 e.v. RvO MR), die op zijn beurt wordt 

voorafgegaan door een interdepartementale commissie, die als ambtelijk voorportaal dient. Nadat 

het voorstel is behandeld in de ministerraad, dient het voor advisering aan de Raad van State te 

worden gezonden (art. 73 lid 1 Grondwet en art. 15 lid 1 Wet RvS). In beginsel hanteert de Raad 

van State een termijn van drie maanden voor advisering over wetsvoorstellen. Na de advisering 

door de Raad van State kan het wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer (art. 83 

Grondwet). Deze Kamer behandelt het wetsvoorstel eerst schriftelijk in een commissie, waarna 

plenaire (mondelinge) behandeling volgt. Vervolgens kan het voorstel, na aanneming in de Tweede 

Kamer, worden ingediend bij de Eerste Kamer (art. 85 Grondwet). Ook deze Kamer hanteert 

normaliter eerst een schriftelijke ronde in de commissie, waarna een plenaire (mondelinge) 

behandeling volgt. Na aanneming van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer moet het voorstel 

bekrachtigd worden door de regering (art. 87 lid 1 Grondwet). Dit geschiedt door ondertekening van 

het wetsvoorstel door de Koning(in) en de eerstverantwoordelijke minister(s) (art. 47 Grondwet).21 

De wet moet worden bekendgemaakt in het Staatsblad (art. 88 Grondwet jo. art. 3 

Bekendmakingswet). Het wetgevingsprocedure neemt normaliter veel tijd in beslag, en duurt 

gemiddeld tenminste een jaar tot anderhalf jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

20
 Behoudens door Tweede Kamerleden ingediende initiatiefvoorstellen. 

21
 Of staatssecretarissen, die in dezen ook tekeningsbevoegd zijn en dan optreden als ware zij minister (art. 47 

Grondwet jo. art. 1 van de Wet van 25 januari 1951, houdende nadere voorzieningen in verband met de 

invoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris). 
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i
 De Minister van Verkeer en Waterstaat is immers eerstverantwoordelijke minister voor de 

Wegenverkeerswet 1994, inclusief de onderliggende regelingen, en de Wegenwet. Dit betekent dat 

hij verantwoordelijk is voor (de kwaliteit van ) het systeem van deze wet, de relatie met 

onderliggende regelgeving en de relatie met andere wetgeving. Hij is hierop altijd aanspreekbaar. 

De algemene uitgangspunten voor de bewegwijzering zijn geregeld in de algemene maatregelen 

van bestuur die onder de Wegenverkeerswet hangen (zie bijlage 2).De Minister kan de praktische 

uitvoering ook weer bij een andere organisatie beleggen, zodat de verantwoordelijkheid is geborgd. 

We zullen in hoofdstuk drie zien dat de Minister op dit moment ook onvoldoende bevoegdheden 

heeft om de eigen verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. 
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