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Bestuurlijke taak
De SER en de product- en bedrijfschappen vormen de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). Voor de SER
en de schappen vormt de Wet op de bedrijfsorganisatie
(Wbo) de juridische basis. De bestuurlijke taak van de
SER is hierop gebaseerd, maar ook op andere wetgeving
zoals de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken
1997 (Wet KvK) en de Wet op de ondernemingsraden
(WOR).

De bestuurlijke taken van de SER omvatten:
Een toezichthoudende taak: het goedkeuren van
verordeningen en besluiten van schappen, het
stellen van regels voor hun financiële huishouding, het toezien op de naleving van de principes
van goed schapbestuur en het toezien op de
uitvoering van de draagvlakonderzoeken.
Een institutioneel-bestuurlijke taak: deze taak
heeft onder meer betrekking op het adviseren
over de instelling en de opheffing van schappen
en het periodiek samenstellen van de besturen
van schappen.

Een coördinerende taak: op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of op
eigen initiatief PBO-brede operaties entameren
en coördineren, en het goed functioneren van
schappen bevorderen.
Een algemene richtinggevende taak: het stimuleren dat het bedrijfsleven op maatschappelijk
verantwoorde wijze functioneert, alsmede de
behartiging van de gezamenlijke belangen van
het bedrijfsleven.
Een algemene medebewindstaak: de uitvoering
van wetgeving, inclusief het stellen van nadere
regels.
In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd
over deze taken. Over het verslagjaar 2010 is ook
een Toezichtverslag door de SER opgesteld. Daarom
wordt in dit jaarverslag (onder het kopje Toezicht
op de PBO) volstaan met een samenvatting van de
hoofdlijnen van het toezicht dat de SER in 2010
heeft uitgeoefend op de product- en bedrijfschappen. Voor een meer volledige verantwoording over
het SER-toezicht in 2010 wordt verwezen naar het
Toezichtverslag 2010.

1986 - Opnieuw maatschappelijk protest bij de SER. Op 19 december 1986 onderbreken uitkeringsgerechtigden de raadsvergadering bij de behandeling van het advies ‘Bijzondere verhoging
minimumloon en -vakantiebijslag’. Een unicum in de SER.
SER-voorzitter Theo Quené schorst de vergadering om met de demonstranten – onder wie een huilende baby – te
praten. Daarna gaat de vergadering verder, het advies is verdeeld.
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Werkwijze

Toezicht op de pbo

De meeste bestuurstaken van de SER zijn gedelegeerd aan de Bestuurskamer en de Toezichtkamer.
De Bestuurskamer is een commissie van de SER die
in beginsel bestaat uit (plaatsvervangende) leden
van de raad. De Toezichtkamer bestaat als commissie van de SER uit drie (plaatsvervangende) kroon
leden en oefent de toezichttaken op eigen gezag uit.

Op grond van de Wbo houdt de SER toezicht op de
product- en bedrijfschappen. Het doel van dit toezicht is het rechtmatig en doelmatig functioneren
van de schappen te bevorderen. Het uitoefenen van
het toezicht draagt bij aan het goed functioneren
van schappen afzonderlijk en van het stelsel als
geheel. Om de uitvoering van het toezicht nadrukkelijk een plaats te geven, onafhankelijk van het
beleid en de onder toezicht staande partijen, is
medio 2008 de Toezichtkamer ingesteld.

De Bestuurskamer en de Toezichtkamer willen hun
taken op een transparante en doelmatige wijze
uitvoeren. Dit gebeurt mede door:
te handelen aan de hand van procedurele en
inhoudelijke normen in wet- en regelgeving,
waaronder intern werkende toetsingskaders en
beleidsregels;
het vooraf voor belanghebbenden inzichtelijk
maken hoe de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden worden uitgeoefend;
het gebruikmaken van risico-oriëntatie en een
mix van beïnvloedingsinstrumenten die primair
uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van
partijen.
Aan het begin van ieder jaar stellen de Bestuurs
kamer en de Toezichtkamer een werkprogramma
vast met daarin een overzicht van geplande projectmatige werkzaamheden. Dit werkprogramma
van de Toezichtkamer wordt (op basis van de Wbo)
Toezichtplan genoemd.
De activiteiten die verband houden met de dagelijkse uitvoering van de bestuurstaken en projecten
die zich in de loop van een jaar aandienen, blijven
in het werkprogramma en het Toezichtplan buiten
beschouwing.
Hierna wordt ingegaan op de in 2010 uitgevoerde
projecten en reguliere werkzaamheden.

De Toezichtkamer beoordeelt verordeningen, begrotingen en jaarrekeningen van de schappen, toetst
de representativiteit van dragende organisaties
van schappen en ziet toe op de principes van goed
schapbestuur. De Toezichtkamer controleert of de
verordeningen en besluiten van de schappen niet in
strijd zijn met de wet of dat ze de belangen van het
bedrijfsleven als geheel niet schaden. Verder stelt de
Toezichtkamer rapportages op over de toepassing
van de Schilthuiskorting, opschoning van regelgeving, reductie van administratieve lasten en de
jaarverslagen van de schappen.
Ook toetst de Toezichtkamer jaarlijks de representativiteit van de dragende organisaties en de naleving
van de principes van goed schapbestuur. Voor het
toezien op de naleving van de principes van goed
schapbestuur worden themaonderzoeken uitgevoerd, gerelateerd aan de in het Toezichtplan opgenomen speerpunten. Met deze risicogeoriënteerde
wijze van toezicht houden tracht de Toezichtkamer
de toezichtcapaciteit zo gericht mogelijk in te
zetten, namelijk daar waar de risico’s het grootst
worden ingeschat.
In 2010 heeft de Toezichtkamer voor het eerst aan
de hand van een Toezichtplan, op grond van de in
2009 gewijzigde Wbo, werkzaamheden uitgevoerd.
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1989 - Boze boeren bezetten SER
Op woensdag 1 maart 1989 vergadert het Landbouwschap in het SER-gebouw
over het landbouwbeleid van het kabinet-Lubbers II. Boeren die tegen dit beleid
demonstreren, trekken met honderden naar het SER-gebouw. Daar blokkeren ze
met tractoren de toegang, bezetten het SER-gebouw en steken zelfs pallets en
autobanden in brand.

In het Toezichtplan staat waarop het toezicht op
de schappen zich het komende kalenderjaar richt.
De drie speerpunten in het verslagjaar waren:
financieel beheer;
invloed van bedrijfsgenoten op het
besluitvormingsproces;
integriteit.
In het Toezichtverslag 2010, dat separaat wordt
uitgegeven, doet de Toezichtkamer verslag van de
bevindingen en legt deze verantwoording af over
haar werkzaamheden. Er is een overzicht opgenomen van zowel de goedgekeurde als de nog in
behandeling zijnde verordeningen. Bovendien
geeft het Toezichtverslag inzicht in de financiële
gegevens van de schappen. Uiteraard geeft het
Toezichtverslag ook alle themaonderzoeken die
zijn uitgevoerd weer en welke resultaten deze
onderzoeken hebben opgeleverd. Daarmee is het
verslagjaar het eerste jaar waarin de toezichtcyclus,
met Toezichtplan en Toezichtverslag, volledig is
doorlopen.

Bestuurlijke en coördinerende taken
Benoemingsrechten

De SER wijst de benoemingsgerechtigde organisaties aan voor de schappen. Deze aanwijzing vindt
telkens voor een periode van twee jaar plaats. De
Bestuurskamer heeft in 2010 voor zes besturen
van de schappen en zestien commissies binnen
de schappen de benoemingsgerechtigde organisaties aangewezen. Bij de voorbereidingen van deze
aanwijzingen zijn twee verzoeken om een (nieuw)
benoemingsrecht dan wel wijziging van het benoemingsrecht ingediend.
Draagvlakonderzoek

Uit de in 2009 gewijzigde Wbo vloeit voort dat elk
product- of bedrijfschap elke vier jaar moet onderzoeken of er voldoende draagvlak bestaat onder de
ondernemers die onder zijn werkingssfeer vallen.
De betrokken ministeries waren in het verslagjaar
bezig met het opstellen van een algemene maatregel van bestuur en een ministeriële regeling over
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de uitvoering van dit draagvlakonderzoek en het
toezicht daarop door de Toezichtkamer. Het secretariaat van de SER heeft daarover zijn zienswijze
gegeven. Ook product- en bedrijfschappen zijn bij
de voorbereiding betrokken. Naar verwachting zal
de nieuwe regelgeving in de eerste helft van 2011 in
werking treden.
Vereffening Landbouwschap

De SER is belast met de vereffening van het
vermogen van het op 1 juli 2001 opgeheven
Landbouwschap. Dit brengt nog enkele werkzaamheden met zich. In de rechtszaak over
de zogenoemde Aujeszky-verordening van het
Landbouwschap (retributieheffing bij varkenshouders) heeft het gerechtshof in juli 2009 uitspraak
gedaan. Voor de vijf varkenshouders die geprocedeerd hebben, is de uitspraak afgewikkeld. De
uitspraak bevat daarnaast een verklaring voor recht
ten aanzien van leden van de Nederlandse Vakbond
Varkenshouders (NVV). Deze bepaalt dat de betaling door NVV-leden voor de verplichte entingen
onverschuldigd is geschied, voor zover het betaalde
het bedrag te boven gaat dat deze varkenshouders
in vrije onderhandeling met hun veeartsen zouden
zijn overeengekomen. Over de afwikkeling vindt
overleg plaats met de NVV. De NVV heeft verzocht
om een collectieve afwikkeling voor haar leden
van dit geleden nadeel. Vooral met het oog op de
verantwoordingsplicht van de SER als vereffenaar,
is voorwaarde voor het sluiten van een collectieve
regeling dat deze redelijk objectief onderbouwd kan
worden, door middel van een steekproef. Dit jaar
hebben de SER en de NVV daartoe gezamenlijk een
onafhankelijk onderzoeksbureau aangewezen om
de onderzoekswerkzaamheden te gaan verrichten.
Verder is in 2010 door een voormalig werknemer, tevens wachtgelder van het voormalig

Landbouwschap, een gerechtelijke procedure aangespannen tegen de Stichting Beheer Overrente (SBO),
het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) en de SER
in zijn hoedanigheid van vereffenaar van het voormalig Landbouwschap. De oud-werknemer stelt dat
zijn huidige pensioenuitkeringen te laag zijn omdat
zijn pensioengrondslag gedurende de wachtgeldperiode onvoldoende geïndexeerd is. De stellingen en
vorderingen van de voormalig werknemer worden
door SBO, HPA en SER betwist.
Herziening regelgeving toezicht PBO

In de verslagperiode is gewerkt aan de herziening van toezichtregels van de SER, te weten de
Verordening financiën bedrijfslichamen 1999 en
het Besluit beleidsregels Bestuurskamer. Een van de
redenen om de toezichtregelgeving te herzien was
vermindering en vereenvoudiging van de regelgeving; een andere reden was de wens om te komen
tot zo eenduidig mogelijke regels. Verder heeft een
periodieke algehele update plaatsgevonden ten
gevolge van gewijzigde terminologie, gewijzigde
wetgeving en overige relevante (beleids)ontwikkelingen op algemeen maatschappelijk en politiek
gebied.
In dit proces van herziening zijn en worden de
belanghebbenden bij de regelgeving, de product- en
bedrijfschappen en de ministeries, nadrukkelijk
betrokken. De totstandkoming van de herziene
regelgeving is voorzien voor het voorjaar van 2011,
zodat de regels voor het eerst kunnen worden toegepast op de begrotingscyclus 2012 van de schappen.
Advisering over instellingsbesluiten; wijziging
werkingssfeer

De Wbo stelt de SER in de gelegenheid advies uit te
brengen over de totstandkoming van instellingsbesluiten voor product- of bedrijfschappen of over de
wijziging daarvan.
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In 2010 waren de volgende adviesaanvragen over instellingsbesluiten van
schappen in behandeling:

Bedrijfslichaam

Adviesaanvraag

Status

Hoofdbedrijfschap Agrarische

Verzoek om de sector plantaardig uitgangsmateriaal

Ontvangen in 2008 en met een positief advies

Groothandel

voor de land- en tuinbouw inclusief sierteelt buiten de

afgerond begin 2010

werkingssfeer te brengen.
Hoofdbedrijfschap Agrarische

Verzoek tot verkleining van de omvang van een tweetal

Ontvangen in 2010 en met een positief advies

Groothandel

commissies.

afgerond in 2010

Productschap Dranken en Pro-

Verzoek tot wijziging van de werkingssfeer, vanwege

Ontvangen december 2009, zal naar verwachting

ductschap Akkerbouw

herstructurering van het Productschap Dranken

in 2011 worden afgerond

Bedrijfschap Horeca en Catering

Verzoek om bed & breakfast-bedrijven buiten de

Ontvangen december 2009, zal naar verwachting

werkingssfeer te brengen

in 2011 worden afgerond

Verzoek om de centraal geleide filiaalslijters met

Aangehouden

Productschap Wijn

wijnimport als nevenactiviteit buiten de werkingssfeer
te brengen

In 2006 heeft de Bestuurskamer de minister van SZW geadviseerd over de wij
ziging van de werkingssfeer van het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Daarbij werd
onder meer geadviseerd het grootwinkelbedrijf in de optiekbranche buiten de
werkingssfeer te brengen. In 2009 heeft de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven
(NUVO) aan de minister verzocht om het grootwinkelbedrijf in de optiekbranche
alsnog binnen de werkingssfeer te behouden. Naar aanleiding van dit verzoek
heeft de minister van SZW in de verslagperiode aan de SER gevraagd of er aanleiding bestaat een aanvullend advies uit te brengen. De Bestuurskamer heeft
in antwoord daarop haar advies uit 2006 ingetrokken, voor zover dit betrekking
had op de optiekbranche.

Overige taken
Bestuurssamenstelling Kamers van Koophandel

Ter voorbereiding op de nieuwe ronde van besluitvorming in 2011 heeft er
overleg plaatsgevonden met Kamer van Koophandel Nederland, alsmede met
VNO-NCW en MKB-Nederland, over de besluitvormingsprocedure betreffende de
bestuurssamenstelling van de Kamers van Koophandel.
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Heffing scholing en vorming or-leden

De ondernemer die verplicht is om een ondernemingsraad (or) in te stellen of een or ingesteld heeft,
is op grond van artikel 46a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een heffing verschuldigd.
De SER bepaalt het heffingspercentage jaarlijks
bij verordening. Voor 2010 bedroeg het percentage
0,01. De heffing wordt berekend over het fiscale
loon van het voorgaande jaar. De Belastingdienst
legt de heffing namens de SER op en past daarbij
de regels toe die gelden voor de invordering van de
inkomstenbelasting.
De heffing is in 2010 aan bijna 23.000 ondernemers
opgelegd. De opbrengst bedroeg 15,8 miljoen euro.
Uit de heffingsopbrengst kan de SER rechtspersonen subsidiëren die werkzaamheden op het gebied
van scholing en vorming van ondernemingsraadsleden begeleiden en ondersteunen. In de praktijk
is één organisatie met bedoelde taak opgericht, de
Stichting Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut
Ondernemingsraden (GBIO).

In het kader van het toezicht door de SER op het
GBIO vindt er periodiek overleg plaats met de
directie van het GBIO over onder andere de ontwikkeling van het aantal door het GBIO gesubsidieerde
dagdelen van cursussen en opleidingen. Daarnaast
is er periodiek overleg over de financiën en woont
een vertegenwoordiger van de SER de vergaderingen
van het GBIO-bestuur bij.
In 2010 is in het kader van de rechtmatigheid van
de aan het GBIO verstrekte subsidie een uitvoeringsovereenkomst en een controleprotocol opgesteld.
Systematiek scholing en vorming or-leden

De Bestuurskamer heeft op verzoek van het dagelijks bestuur van de SER een verkenning gestart
naar de mogelijkheden tot aanpassing van het
huidige systeem van financiering van scholing en
vorming van or-leden en de wijze waarop daaraan
toepassing wordt gegeven sinds de instelling van
het GBIO. Naar verwachting zal de gedachtevorming
begin 2011 worden afgerond.

Toezicht op het GBIO

Medezeggenschap

Tussen de SER en het GBIO bestaat een subsidierelatie en een daarmee samenhangende toezichtrelatie.
Uit de opbrengst van de WOR-heffing ontvangt het
GBIO subsidie voor de bevordering van de scholing
en vorming van or-leden. Op basis van de WOR stelt
het GBIO een begroting en rekening op en zendt
deze stukken ter goedkeuring aan de SER.

De WOR kent de SER ook enkele andere taken op
het gebied van de medezeggenschap van werk
nemers toe. Zo stelt de SER bedrijfscommissies in
en wijst hij de daarvoor benoemingsgerechtigde
organisaties aan. Ook kan de SER ontheffing ver
lenen van de verplichting een ondernemingsraad in
te stellen. De raad heeft deze taken gedelegeerd aan

Klaas de Vries voorzitter SER
Op 1 april 1996 wordt Klaas de Vries benoemd als voorzitter van de SER. Hij is
de opvolger van Theo Quené. Klaas de Vries is oud-parlementariër en voormalig
directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
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de Bestuurskamer. Daarnaast behandelt het secretariaat nagenoeg dagelijks informatieverzoeken
van ondernemers en van ondernemingsraden en
personeelsvertegenwoordigingen.
In 2010 heeft het secretariaat van de Bestuurskamer
enkele vragen over de ontheffingsmogelijkheid (van
de verplichting tot instelling van een or) ontvangen
en twee concrete ontheffingsverzoeken. Deze verzoeken waren niet compleet, zodat zij (nog) niet in
behandeling genomen konden worden.
Bedrijfscommissies

Op grond van de WOR stelt de SER bedrijfscommissies in. De belangrijkste taak van de bedrijfscommissies is het desgevraagd bemiddelen tussen
partijen bij een geschil dat is te herleiden op de
WOR. In 2010 heeft de Bestuurskamer uitvoering
gegeven aan het in 2009 genomen besluit om de
23 bestaande bedrijfscommissies in de marktsector
te concentreren tot twee. Beide (nieuwe) bedrijfscommissies zijn medio 2010 van start gegaan:
Bedrijfscommissie Markt I, voor ondernemingen
in commerciële sectoren (per 1 september) en
Bedrijfscommissie Markt II, voor ondernemingen in
de zorg, welzijn en sociaal-culturele sectoren (per
1 juli).

Het secretariaat van beide bedrijfscommissies is
ondergebracht bij de SER. De bedrijfscommissies
brengen een eigen jaarverslag uit.
In Bedrijfscommissie Markt I zijn zowel vakbonden
als werkgeversorganisaties uit het commerciële
bedrijfsleven vertegenwoordigd; de leden worden
aangewezen door de centrale organisaties van werkgevers en werknemers. Deze commissie heeft tien
verzoeken om bemiddeling ontvangen, waarvan er
zeven zijn afgehandeld; één is nog niet definitief
afgerond en twee worden in 2011 behandeld.
Bedrijfscommissie Markt II is samengesteld uit
vertegenwoordigers van ondernemers- en werknemersorganisaties in de sectoren zorg, welzijn, gesubsidieerde arbeid, cultuur, onderwijs en sport. Deze
commissie heeft vijftien verzoeken om bemiddeling
ontvangen, waarvan er acht zijn afgehandeld; vier
zijn nog niet definitief afgerond en drie worden in
2011 behandeld.
De nieuwe bedrijfscommissies kregen eind 2010 een
eigen website: www.bedrijfscommissie.nl.
Het secretariaat van de Algemene Bedrijfscommissie
(ABC) was reeds ondergebracht bij de SER. In 2010
werd het enige verzoek tot bemiddeling kort voor
de zitting ingetrokken omdat partijen onderling
overeenstemming hadden bereikt. Verder heeft de
ABC naar aanleiding van een eind 2009 ontvangen
verzoek, in 2010 een hoorzitting gehouden en een

Op 15 maart 1998 wordt Herman Wijffels benoemd tot voorzitter van de SER. De bankier
Wijffels (voormalig topman van de Rabobank) is de opvolger van Klaas de Vries.
Bij zijn installatie noemt hij het een van de belangrijkste uitdagingen om met werknemers, werkgevers en kroonleden te werken aan de vormgeving van een duurzame
economische ontwikkeling voor een kwalitatief sterke samenleving.
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bemiddelingsadvies afgegeven. Met de komst van de bedrijfscommissies Markt I
en Markt II is de ABC per 1 september 2010 opgehouden te bestaan.
Fusiegedragsregels

De SER bevordert de naleving van de SER-Fusiegedragsregels 2000 ter bescherming van de belangen van werknemers. De in de SER vertegenwoordigde organisaties van ondernemers en werknemers hebben zich vrijwillig verplicht tot
naleving van die regels. Deze vorm van zelfregulering vindt zijn basis in artikel 2
van de Wbo.
Het vorige verslagjaar 2009 kende een ‘laagterecord’ wat het aantal fusiemeldingen betreft sinds 2000: er werden 335 meldingen gedaan. Deze daling is waarschijnlijk het gevolg van de recessie. Ten opzichte van 2009 is in het verslagjaar
het aantal fusiezaken licht gestegen: van 335 naar 348.
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Indien het aantal fusiemeldingen (groen) in de afgelopen 40 jaar op de linker verticale as wordt afgezet tegen
de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (grijs) in diezelfde periode op de rechter verticale as, dan
lijkt er een correlatie te bestaan tussen de economische situatie in Nederland en het aantal fusies en de meldingen daarvan bij de SER. Daarbij is er sprake van een zeker na-ijleffect, in die zin dat het aantal fusiemeldingen
met enige vertraging volgt op de economische ontwikkeling.

1999

Oprichting Internationale Vereniging
van SociaalEconomische Raden

31

32

In 2010 ging het in ongeveer 94 procent van de aan
gemelde zaken om een zogenoemde ‘spontane melding’. De overige meldingen vonden plaats nadat
het secretariaat een verzoek om informatie aan
partijen had gezonden. Daarbij is gebruikgemaakt
van openbare berichten (in de pers of op websites
van ondernemingen) over een ophanden zijnde
fusie of overname.
Geschillen over de naleving van de Fusiegedrag
regels worden door de Geschillencommissie Fusie
gedragsregels beslecht op verzoek van een partij of
vakbond die bij de fusie betrokken is. Deze commissie bestaat uit vijf leden (drie onafhankelijke leden,
een werknemers- en een ondernemerslid). In 2010
zijn de volgende vier geschillen aanhangig gemaakt:
Abvakabo FNV versus Norfolkline en DFDS
Torline Holding AB
FNV Bondgenoten versus Rabobank
CNV Vakmensen versus Cindu, Corus en
Knoppers
Abvakabo FNV versus Vereniging Openbare
Bibliotheken

De Geschillencommissie verklaarde in drie van de
vier bovengenoemde zaken de klacht niet-ontvankelijk. Over de ontvankelijkheid van de klacht in het
geschil Abvakabo FNV versus Vereniging Openbare
Bibliotheken heeft de commissie nog geen oordeel
gegeven omdat de klacht eerst eind december 2010
is ingediend.
Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen

De SER voert het secretariaat van de Commissie
Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).
De functie van de CKA is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de aanstellingskeuring
als bedoeld in de Wet op de medische keuringen
(Wmk). Hiertoe adviseert de CKA naar aanleiding
van vragen en oordeelt zij inzake klachten. De CKA
valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie
van SZW en brengt een eigen jaarverslag uit. In 2010
zijn bij de CKA zeven klachten ingediend. Het aantal
uitgebrachte adviezen bedroeg in 2010: 26. De CKA
heeft een eigen website: www.aanstellingskeuringen.nl.

2000 - Advies Naar een gezond stelsel van ziektekostenverzekeringen
Op 15 december 2000 neemt de SER het advies ‘Naar een gezond stelsel van ziektekostenverzekeringen’ aan. Het advies geeft een voorzet voor een nieuwe inrichting van de
gezondheidszorg en het stelsel van ziektekostenverzekeringen. Aan de ene kant pleit het
advies voor meer marktwerking, terwijl het anderzijds met voorstellen komt voor een
versterking van de solidariteit. Daarnaast geeft het advies aan hoe de toegankelijkheid
in het nieuwe stelsel wordt gegarandeerd. Daarmee kan iedereen een betaalbare polis
naar keuze afsluiten.
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De CKA heeft op 11 november van het verslagjaar
de conferentie ‘Ongezond verklaard’ georganiseerd.
Deze conferentie was bedoeld om inzicht te bieden
in de regeling van de aanstellingskeuring in de
Wmk en de praktische betekenis ervan. Teksten van
de lezingen, een verslag en foto’s van de conferentie
staan op de website van de CKA.
In de toekomst worden de taken van de CKA ondergebracht bij de SER. De SER heeft in 2009 positief
gereageerd op het voorstel van de minister van
SZW de klachtenbehandeling ter zake van aanstellingskeuringen op te dragen aan de SER. Concreet
betekent dit dat de CKA zal worden omgevormd tot
een SER-commissie.
Vrijstellingsregeling bedrijfstakpensioenfondsen

In de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds is voorzien in de mogelijkheid van
vrijstelling (van de verplichte deelneming) voor individuele ondernemingen. De SER-regeling (op basis
van zelfregulering) voorziet in bemiddeling door
een onafhankelijke bemiddelaar bij geschillen over
de toepassing van de wettelijke criteria voor vrijstelling. Als SER-bemiddelaar treedt op de heer drs.
P.J.C. Keizer (Ombudsman Pensioenen); het secretariaat van de bemiddelaar berust bij de SER. Een
(in 2008 ingediend) bemiddelingsverzoek is in het
verslagjaar afgerond met de formele instemming
van beide partijen met het bemiddelingsvoorstel.
Wet openbaarheid van bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) zijn in het verslagjaar twee verzoeken bij de
SER ingediend. Beide verzoeken betroffen de
toezending van informatie inzake onderzoek naar
de representativiteit van de dragende organisaties
bij een schap. De Toezichtkamer heeft één verzoek
afgehandeld: dit verzoek is deels gehonoreerd,
waarop de verzochte informatie is toegezonden;
deels hoefde het verzoek niet ingewilligd te worden
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Advies
Werken aan
arbeidsgeschiktheid

omdat de betreffende informatie reeds eerder aan
verzoeker was toegezonden. Het andere verzoek is
afgewezen met een beroep op de Wob. Verzoeker
heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt. In decem
ber van het verslagjaar heeft de Commissie Bezwaar
schriften van de SER (zie ook hierna onder Bezwaar
en beroep) partijen gehoord en in januari 2011 zal zij
een advies aan de Toezichtkamer uitbrengen, die
dan beslist op het bezwaarschrift.

2002 - Advies Werken
aan arbeidsgeschiktheid
Op 22 maart 2002 neemt
de SER het advies
‘Werken aan arbeidsgeschiktheid’ aan. Het advies
gaat over maatregelen om instroom in de WAO te
voorkomen en manieren om gedeeltelijk arbeidsongeschikten voor de arbeidsmarkt te behouden.
De SER adviseert de periode van verplichte loon
doorbetaling bij ziekte te verlengen tot 2 jaar.
Verder zou de WAO voortaan alleen toegankelijk
moeten zijn voor werknemers die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn. Daarnaast dient er
een wettelijke loonaanvullingsmaatregel te komen
voor werknemers met flinke arbeidsbeperkingen.
Werknemers met lichte arbeidsbeperkingen blijven
zo veel mogelijk in dienst van de eigen werkgever
dan wel andere werkgevers. Aanvankelijk besluit
het kabinet-Balkenende I alleen onderdelen van
het advies over te nemen. Onder andere hierdoor
treedt er een bekoeling op in de relatie tussen
kabinet en sociale partners. Later neemt het kabinet het SER-advies vrijwel geheel over.
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Bezwaar en beroep

Tegen bestuursrechtelijke beslissingen van de SER
kan op basis van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) bezwaar gemaakt worden. De behandeling
van bezwaarschriften gebeurt door de Commissie
Bezwaarschriften van de SER. Deze heeft tot taak
het horen van belanghebbenden en het adviseren
aan de directeur Bestuurszaken, de Bestuurskamer
of de Toezichtkamer over de te nemen beslissing op
het bezwaar.
In 2010 zijn 318 bezwaarschriften tegen de aanslag heffing ondernemingsraden ingediend. Dit is
circa 1,5 procent van het totaal aantal opgelegde
heffingen.
Van de ontvangen bezwaarschriften zijn er 276
afgehandeld, waarvan 238 kennelijk gegrond,
15 ongegrond, 1 gedeeltelijk gegrond en 22 (kennelijk) niet-ontvankelijk. Er zijn 25 bezwaarschriften ingetrokken en 17 bezwaarschriften zijn nog
in behandeling. Verder zijn in het verslagjaar 9
bezwaarschriften uit 2009 afgehandeld: 8 daarvan
waren gegrond, 1 ongegrond.

Het grootste deel van de bezwaren richtte zich tegen
de bijdrageplicht en een deel tegen de berekeningsgrondslag, omdat de Belastingdienst het loonbedrag
niet juist vastgesteld zou hebben.
Over 18 bezwaren heeft de Commissie Bezwaar
schriften in het verslagjaar advies uitgebracht. In
die gevallen luidde het advies van de commissie:
bezwaar ongegrond (16 keer), bezwaar gegrond (één
keer) of niet-ontvankelijk (één keer).
Voorts zijn nog tegen twee andere besluiten
bezwaarschriften ingediend. Het ene bezwaar was
gericht tegen een besluit over de samenstelling
van een commissie (ex artikel 88a Wbo) van een
schap. Dit bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard.
Het andere bezwaarschrift was gericht tegen de
afwijzing van een verzoek in het kader van de Wet
openbaarheid van bestuur (zie ook hierboven onder
Wet openbaarheid van bestuur).

2006 - Op 25 augustus 2006 wordt Alexander Rinnooy Kan benoemd tot voorzitter van
de SER. De wiskundige en econometrist Rinnooy Kan volgt Herman Wijffels op. Rinnooy
Kan is een bekende van de SER; tussen 1991 en 1995 was hij voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW. In zijn inaugurele rede wijst hij op de betekenis van het overlegmodel voor de toekomst van Nederland: “Onze traditie van eenheid in verdeeldheid, onze
compromisbereidheid met respect voor elkaars belangen en opvattingen moet de basis
kunnen leggen voor een succesvolle nationale strategie.”
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