
 

 

 

 

Op 1 april 2020 vangt de nieuwe zittingsperiode van de Sociaal-Economische Raad (hierna: 

de Raad) aan. In verband hiermee heeft u de Raad bij brief van 17 juli 2019 verzocht om 

advies uit te brengen over de vraag of er grond bestaat wijzigingen aan te brengen in de 

aanwijzing van organisaties die gerechtigd zijn tot het benoemen van leden en 

plaatsvervangende leden van de Raad (hierna aangeduid als: het benoemingsrecht). 

Tevens vraagt u advies over de vraag of er grond bestaat wijziging aan te brengen in het 

aantal leden dat elke organisatie kan benoemen.  

 

Voorbereiding advies benoemingsrecht 

 

Het dagelijks bestuur van de Raad is belast met de voorbereiding van het ontwerpadvies.  

 

In het kader van de voorbereiding van het advies heeft de algemeen secretaris van de Raad 

in de Staatscourant van 5 augustus 2019 en op de website van de Raad openbaar 

kennisgegeven van de adviesaanvraag. Daarbij zijn organisaties tot uiterlijk 

9 september 2019 in de gelegenheid gesteld een verzoek in te dienen om aangewezen te 

worden als organisatie die gerechtigd is een of meer leden van de Raad te benoemen. 

Hierop zijn twee reacties ontvangen: 

- 5 september 2019, gezamenlijke brief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen 

van Gepensioneerden (KNVG) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van 

Gepensioneerden (NVOG) (bijlage 1) 

- 9 september 2019, brief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) 

(bijlage 2) 

 

Voorts zijn bij brieven van 31 juli 2019 de huidige benoemingsgerechtigde organisaties 

verzocht aan te geven of zij kunnen instemmen met een ongewijzigde verdeling van de 

zetels binnen de ondernemers-, respectievelijk werknemersgeleding. Daarbij is vermeld dat 

het niet reageren op de brieven wordt beschouwd als het instemmen met het handhaven 

van de huidige zetelverdeling.  
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Wettelijk kader 

 

Artikel 4, tweede lid, van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (hierna: Wet op de SER) 

bepaalt welke organisaties voor het benoemingsrecht in aanmerking komen. Aan 

werknemerszijde gaat het daarbij om algemeen erkende centrale organisaties van 

werknemers. Voor het benoemingsrecht aan ondernemerszijde komen in aanmerking 

algemeen erkende centrale en andere representatieve organisaties van ondernemers. Op 

grond van het zevende lid van dit artikel wordt de Raad gevraagd advies uit te brengen 

over de aanwijzing van benoemingsgerechtigde organisaties, als bedoeld in het tweede lid, 

alsmede over het aantal leden van de Raad dat deze organisaties mogen benoemen. 

 

De criteria die de Raad bij zijn advisering hanteert zijn neergelegd in het Besluit 

beleidsregels representativiteit (hierna: het Besluit). In het Besluit is bepaald hoe de Raad 

beoordeelt of een organisatie in aanmerking komt voor het benoemingsrecht in de Raad. 

Daarnaast bevat het criteria hoe de verdeling van de beschikbare zetels plaats vindt onder 

de voor het benoemingsrecht in aanmerking komende organisaties.  

 

Ten aanzien van de verdeling van de zetels onder de organisaties luidt de in artikel 6 van 

het Besluit vastgelegde hoofdregel: indien alle organisaties van ondernemers of van 

werknemers, die voor het benoemen van leden in de Raad in aanmerking komen, in 

onderling overleg volledige overeenstemming bereiken over de verdeling van de 

ondernemers-, respectievelijk werknemerszetels, dan geschiedt de toewijzing van zetels 

dienovereenkomstig. Daarnaast bevat het Besluit ook bepalingen voor het geval de 

organisaties in onderling overleg geen volledige overeenstemming bereiken en derhalve 

niet aan de hoofdregel wordt voldaan. 

 

Ondernemersgeleding 

 

Ten aanzien van de samenstelling van de Raad aan ondernemerszijde heeft de Raad op 5 

september 2019 een brief ontvangen van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie 

(hierna: NVDE). Hierna wordt eerst nader ingegaan op het verzoek van NVDE. Daarna 

wordt het advies ten aanzien van de ondernemersgeleding geformuleerd. 

 

Verzoek NVDE 

De NVDE heeft in zijn brief aangegeven dat zij zich aanmeldt voor deelname in de SER. De 

vereniging wijst er op dat zij is georganiseerd door de hele energieketen heen, met 

bedrijven die direct of indirect (middels hun brancheorganisatie) lid zijn en stelt daarmee 

een breed spectrum aan spelers binnen snel groeiende, deels nieuwe, deels 

transformerende sectoren in de economie te vertegenwoordigen. Deelname aan de SER 

betekent voor de vereniging dat een stem van de nieuwe schone economie wordt 

toegevoegd aan de behandeling van de sociaal-economische vraagstukken waar de SER 

zich over buigt. Er wordt op gewezen dat de NVDE in zijn jonge bestaan al in diverse 

activiteiten van de SER op het gebied van het Energieakkoord en het Klimaatakkoord 

betrokken is (geweest). De NVDE heeft zich daarin geprofileerd als constructieve, 

verbindende speler en wil deze kracht thans breder inzetten binnen de SER. Opgemerkt 

wordt dat de SER een centrale rol speelt om maatschappelijke tegenstellingen te 

overwinnen en samenwerking te bevorderen. De NVDE wil daar graag een bijdrage aan 

leveren.  

 

Beoordeling verzoek NVDE 

Allereerst wordt opgemerkt dat de NVDE in zijn brief niet uitdrukkelijk verzoekt om in 

aanmerking te komen voor het benoemingsrecht. In het verzoek wordt gesproken over 

“deelname aan de SER”. Dit kan breed worden geïnterpreteerd en kan ook omvatten 

deelname aan overleggremia binnen de SER. Uit gesprekken met vertegenwoordigers van 
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de NVDE wordt opgemaakt dat het de organisatie wel te doen is om thans of in de 

toekomst in aanmerking te komen voor het benoemingsrecht. 

 

De criteria die de Raad hanteert om vast te stellen of een organisatie in aanmerking komt 

voor het benoemingsrecht zijn neergelegd in het Besluit. In artikel 2, eerste lid, van het 

Besluit is bepaald dat voor het benoemingsrecht in aanmerking komen organisaties die: 

a. krachtens hun statutaire doelstelling hun werkzaamheid kunnen uitstrekken tot ten 

minste een belangrijk deel van het terrein waarop de SER zijn taken vervult; en 

b. voldoen aan het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van het Besluit. In deze artikelen zijn 

in zijn algemeenheid criteria neergelegd waaraan organisaties moeten voldoen om als 

organisatie van ondernemers in de zin van de Wet op de SER te kunnen worden 

aangewezen. 

Indien wordt vastgesteld dat een organisatie aan deze eisen voldoet geldt vervolgens op 

grond van artikel 2, tweede lid, van het Besluit, dat voor het benoemingsrecht uitsluitend in 

aanmerking komen centrale organisaties van ondernemers. In artikel 2, derde lid, van het 

Besluit is voorts bepaald dat in afwijking van de eis van het zijn van een centrale 

organisatie van ondernemers ook andere organisaties van ondernemers in aanmerking 

komen, indien door de aanwijzing van centrale organisaties van ondernemers niet een 

voldoende, alsmede een voldoende gespreide, vertegenwoordiging kan worden verkregen 

over de ondernemers in het gehele bedrijfsleven. Als voorwaarde daarbij geldt dat deze 

organisaties mede moeten zijn toegerust om zich een oordeel te vormen over sociaal-

economische vraagstukken op nationaal niveau. 

 

In artikel 3, van het Besluit is voorts aangegeven wat onder een centrale organisatie van 

ondernemers wordt verstaan: de organisatie die een bundeling beoogt van ondernemers, in 

nagenoeg het gehele bedrijfsleven.  

 

De vraag die in het geval van de NVDE derhalve als eerste moet worden beantwoord is of 

zij een organisatie van ondernemers is in de zin van de wet op de SER. Indien dat het geval 

is moet worden beoordeeld of sprake is van een centrale organisatie van ondernemers, als 

bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, en 3 van het Besluit. Indien deze vraag negatief 

wordt beantwoord moet vervolgens worden onderzocht of de NVDE een organisatie van 

ondernemers is als bedoeld in artikel 2, derde lid van het Besluit.  

 

Organisatie van ondernemers 

In artikel 4 van het Besluit zijn de algemene criteria vermeld waaraan een organisatie moet 

voldoen om te kunnen worden aangewezen als organisatie van ondernemers: 

 

a. De organisatie dient gedurende ten minste twee jaren de rechtsvorm te hebben van 

een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, waarvan de organen bij directe of 

getrapte verkiezingen door de leden worden gekozen.  

De vereniging NVDE is opgericht in 2015. Op basis van de statuten en de 

mededelingen daarover van NVDE wordt vastgesteld dat de verkiezing van de organen 

van de vereniging voldoet aan de gestelde eis. 

 

b. De statutaire doelstelling van de vereniging moet behelzen de behartiging van de 

sociaal-economische belangen van de bij haar, of de bij haar aangesloten verenigingen, 

aangesloten ondernemers. 

De doelstelling van de NVDE, zoals neergelegd in de statuten, luidt als volgt: 

“De vereniging heeft ten doel: 

a. Het bijdragen aan een volledige hernieuwbare energievoorziening; 

b. Het behartigen van de belangen van partijen die bijdragen aan het sub a 

omschreven doel; 
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c. Het versterken van de economische respectievelijk kennispositie van 

bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen die werkzaam zijn in de 

hernieuwbare energiesector; en 

voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” 

Uit deze doelstelling blijkt niet dat de vereniging zich ten doel stelt de bredere sociaal-

economische belangen van de bij haar, of de bij haar aangesloten verenigingen, 

aangesloten ondernemers (de leden) te vertegenwoordigen. Weliswaar beoogt de 

vereniging in zijn algemeenheid de belangen te behartigen van “partijen die bijdragen 

aan het sub a omschreven doel”, maar deze partijen kunnen niet worden gelezen als 

de leden van de vereniging. Van leden wordt verwacht dat zij het doel van de 

vereniging onderschrijven (artikel 4, tweede lid, van de statuten), maar niet dat zij 

daaraan bijdragen. Bovendien is ten aanzien van het behartigen van de belangen niet 

gebleken dat het hier (mede) gaat om de (bredere) sociaal-economische belangen van 

de leden. Uit hetgeen bijvoorbeeld valt op te maken uit de website van de NVDE liggen 

de activiteiten ten behoeve van de leden voornamelijk op het terrein van het invloed 

uitoefenen op onderwerpen als het energie- en mobiliteitsbeleid en de energietransitie. 

Uit de beschikbare documenten blijkt niet dat de organisatie ook is ingericht om leden 

te ondersteunen op onderwerpen als het ondernemerschap, personeels-, arbo- en 

pensioenbeleid, het voeren van onderhandelingen ten behoeven van collectieve 

arbeidsovereenkomsten, scholing, etc. Gelet op het voorgaande lijkt de vereniging niet 

te voldoen aan dit criterium van het Besluit. 

 

c. De organisatie dient in haar beleidsbepaling onafhankelijk te zijn van enige andere 

organisatie, niet zijnde een organisatie van ondernemers. 

De vereniging lijkt aan dit criterium te voldoen. 

 

d. De inrichting en financiële draagkracht van de organisatie dient een geregelde 

voortzetting van de werkzaamheden te waarborgen. 

Hoewel er ten behoeve van dit advies geen inzicht is gevraagd en verkregen van de 

financiële situatie van de organisatie, is er geen aanleiding om te veronderstellen dat 

niet aan dit criterium wordt voldaan. 

 

e. De individuele leden van de organisatie of van de daarbij aangesloten organisaties 

moeten voldoende gespreid zijn over het gehele land en over de bedrijfstakken van het 

bedrijfsleven. 

Het doel van de landelijke spreiding is met name te voorkomen dat lokale 

ondernemersorganisaties in aanmerking komen voor het benoemingsrecht. De leden 

van NVDE zijn voldoende gespreid over het land. Ten aanzien van de spreiding over de 

bedrijfstakken van het bedrijfsleven wordt de eis anders toegepast voor centrale 

organisaties dan voor andere organisaties van ondernemers. Bij centrale organisaties 

moet het gaan om een spreiding over het gehele of nagenoeg het gehele bedrijfsleven, 

terwijl dit bij andere ondernemersorganisaties beperkter wordt toegepast en moet 

worden gelezen in het licht van de groep ondernemers die de vereniging beoogt te 

vertegenwoordigen. Op dit criterium wordt nader ingegaan bij de overwegingen ten 

aanzien van het zijn van een centrale organisatie, dan wel een organisatie als bedoeld 

in artikel 2, derde lid, van het Besluit. 

 

Aanvullend is in artikel 5 van het Besluit bepaald dat een organisatie van ondernemers 

slechts representatief kan zijn voor een bepaalde groep ondernemers die zij beoogt te 

organiseren, indien haar leden tezamen een niet onbetekenend sociaal-economisch gewicht 

binnen die groep hebben en derhalve de organisatie qua sociaal-economische grootte niet 

onbetekenend is. Het “niet onbetekenend zijn” wordt in het Besluit niet nader getalsmatig 

ingevuld. Het is aan de Raad om per geval daar een uitspraak over te doen. In dit geval 
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oordeelt de Raad dat de vereniging met name bedrijven beoogt te organiseren die op 

enigerlei wijze betrokken zijn bij hernieuwbare energievoorziening. NVDE geeft in zijn 

verzoek aan dat zij leden hebben in de energiesector, de toeleveringsindustrie en de bouw- 

en installatiebranche. Daarnaast zijn er leden uit de financiële sector, de adviessector, 

evenementenbureaus, fabrikanten van warmtepompen en windturbines en de 

mobiliteitssector. Bovendien worden burgercoöperaties vertegenwoordigd. Op de website 

wordt aangegeven dat in totaal circa 1500 bedrijven zijn aangesloten, met een 

gemeenschappelijke omzet van circa 17 miljard euro en in totaal circa 60.000 werknemers. 

Afgaande op deze aantallen trekt de Raad niet de conclusie dat het aantal leden 

onbetekenend is en wordt derhalve aangenomen dat aan het onderhavige criterium wordt 

voldaan. 

 

Gelet op het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat niet aan alle criteria als 

genoemd in de artikelen 4 en 5 van het Besluit wordt voldaan. In het bijzonder wordt niet 

voldaan aan het gestelde in artikel 4, onderdeel b, van het Besluit. Omdat de criteria in 

artikel 4 cumulatief gelden, kan NVDE daarom niet worden aangemerkt als een organisatie 

van ondernemers die voor het benoemingsrecht in aanmerking kan komen. Het verzoek 

van NVDE om voor het benoemingsrecht in aanmerking te komen kan derhalve reeds op 

deze grond niet worden gehonoreerd. 

 

Hoewel aan de formele beoordeling hiervan pas kan worden toegekomen indien een 

organisatie volledig voldoet aan het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van het Besluit, wordt 

hierna toch ook nog kort ingegaan op de andere criteria in het Besluit, waaraan 

organisaties van ondernemers moeten voldoen om voor het benoemingsrecht in 

aanmerking te komen. Het betreft de eis dat de organisatie een centrale organisatie moet 

zijn (artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van het Besluit), dan wel een organisatie als bedoeld 

in artikel 2, derde lid, van het Besluit. 

 

Centrale organisatie van ondernemers 

Als centrale organisatie van ondernemers in de zin van het Besluit wordt beschouwd de 

organisatie die een bundeling beoogt van ondernemers, in nagenoeg het gehele 

bedrijfsleven. NVDE geeft aan dat haar leden afkomstig zijn uit de gehele energieketen. 

Zoals hierboven al is aangegeven komen de leden uit de energiesector, de 

toeleveringsindustrie en de bouw- en installatiebranche. Daarnaast zijn er leden uit de 

financiële sector, de adviessector, evenementenbureaus, fabrikanten van warmtepompen 

en windturbines en de mobiliteitssector. Hoewel er hiermee blijk wordt gegeven dat de 

leden afkomstig zijn uit meerdere branches kan hier niet worden gesproken van een 

bundeling van ondernemers uit nagenoeg het gehele bedrijfsleven. Grote groepen binnen 

het bedrijfsleven worden niet vertegenwoordigd. Bovendien is het absolute merendeel van 

de leden afkomstig uit de energiesector en de daaraan verbonden sectoren. Zo er al sprake 

zou zijn van een organisatie van ondernemers in de zin van het Besluit, kan NVDE eerder 

worden beschouwd als een sector- of brancheorganisatie. 

 

Organisatie van ondernemers als bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Besluit 

Hoewel primair slechts centrale organisaties van ondernemers voor het benoemingsrecht in 

aanmerking komen, kunnen in afwijking daarvan ook andere organisaties van ondernemers 

in aanmerking komen voor het benoemingsrecht. De voorwaarde die daarbij is gesteld is 

dat door de wel in de Raad vertegenwoordigde centrale organisaties niet een voldoende, 

alsmede een voldoende gespreide, vertegenwoordiging kan worden verkregen van 

ondernemers in het gehele bedrijfsleven. In andere woorden: de organisatie 

vertegenwoordigt een deel van het bedrijfsleven dat door de centrale organisaties niet in 

voldoende mate wordt vertegenwoordigd.  
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NVDE vertegenwoordigt ondernemers in de energiesector en dan met name bezien vanuit 

de invalshoek van duurzaamheid/hernieuwbaarheid. Daarnaast vertegenwoordigt de 

vereniging ondernemers in aanpalende sectoren. Binnen de in de Raad aanwezige centrale 

organisaties, VNO-NCW en MKB Nederland, wordt de energiesector reeds 

vertegenwoordigd. Zo is bij deze organisaties aangesloten Energie Nederland, die als 

branchevereniging is opgericht voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, 

leveren en verhandelen. Hoewel deze organisatie zich niet specifiek richt op de verkrijging 

van duurzame, hernieuwbare energie wordt dit wel mede omvat. De organisatie zelf geeft 

aan dat zij nagenoeg de gehele markt beoogt te vertegenwoordigen. Bovendien bestaat er 

een gedeeltelijke overlap tussen de leden van Energie Nederland en de NVDE. Ook de 

aanpalende sectoren waarin de leden van NVDE zich bevinden, zoals de bouw- en 

installatiebranche en de toeleveringsindustrie, worden door VNO-NCW en MKB Nederland 

reeds in ruime mate vertegenwoordigd. Hetzelfde geldt voor de overige genoemde 

sectoren, zoals de financiële sector, de adviessector en evenementenbureaus. Om die reden 

kan derhalve niet worden geoordeeld dat NVDE een deel van het bedrijfsleven 

vertegenwoordigd, dat zonder de aanwezigheid van NVDE in de Raad niet zou worden 

vertegenwoordigd. Ook om die reden kan NVDE derhalve niet in aanmerking komen voor 

het benoemingsrecht. 

 

Conclusie verzoek NVDE 

Gelet op het bovenstaande komt de Raad primair tot de conclusie dat NVDE geen 

organisatie van ondernemers is die voor het benoemingsrecht in de Raad in aanmerking 

komt. Ook indien zou worden geoordeeld dat NVDE wel een organisatie van ondernemers is 

in de zin van het Besluit, dan nog komt de Raad tot de conclusie dat NVDE geen centrale 

organisatie van ondernemers is in de zin van het Besluit. Voorts stelt de Raad vast dat via 

de thans benoemingsgerechtigde centrale organisaties van ondernemers in de Raad reeds 

een voldoende en voldoende gespreide vertegenwoordiging aanwezig is van de 

ondernemers in de energiesector en de aanpalende sectoren, zodat NVDE ook niet kan 

worden beschouwd als organisatie van ondernemers in de zin van artikel 2, derde lid, van 

het Besluit. Om al deze redenen komt de Raad tot de conclusie dat NVDE geen organisatie 

is die kan worden aangewezen als organisatie die voor het benoemingsrecht in de Raad in 

aanmerking komt. 

Dit laat onverlet de mogelijkheid om de NVDE – als organisatie van ondernemers met een 

niet onbetekend gewicht – te laten participeren in bepaalde commissies van de SER, met 

name die welke zich bezighouden met duurzaamheidsvraagstukken. In overleg met NVDE 

zal nader worden bezien in hoeverre NVDE meer betrokken kan worden in de 

werkzaamheden van de desbetreffende commissies van de Raad. 

 

Advies over het benoemingsrecht van NVDE 

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie voldoet niet aan de criteria, die in de Wet op 

de SER en het Besluit aan organisaties worden gesteld om te worden aangewezen als 

organisatie die in aanmerking komt voor het benoemingsrecht. Gelet op deze 

omstandigheid adviseert de Raad de minister het verzoek van NVDE niet te honoreren. 

 

Advies over de samenstelling van de ondernemersgeleding 

In aanmerking genomen het advies om de NVDE niet in aanmerking te laten komen voor 

het benoemingsrecht, stelt de Raad vast dat geen andere dan de huidige 

benoemingsgerechtigde organisaties in aanmerking komen voor het benoemingsrecht. In 

het verleden is reeds vastgesteld dat deze organisaties voldoen aan de criteria die de Wet 

op de SER en het Besluit aan benoemingsgerechtigde organisaties stellen. Er bestaat geen 

aanleiding te veronderstellen dat deze organisaties thans niet langer aan de gestelde 

criteria zouden voldoen.  
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Gelet op het voorgaande wordt u geadviseerd geen wijziging aan te brengen in de 

aanwijzing van organisaties die gerechtigd zijn leden te benoemen in de 

werknemersgeleding van de Raad. 

 

Voorts bestaat er tussen de thans aangewezen ondernemersorganisaties, mede gelet op 

het bepaalde in artikel 6 van het Besluit, overeenstemming over de zetelverdeling voor de 

nieuwe zittingsperiode. Om die reden adviseert de Raad de minister voor de komende 

zittingsperiode de huidige aanwijzing van organisaties en het aantal leden dat zij mogen 

benoemen, te handhaven. De zetelverdeling blijft dan als volgt: 

 

- Vereniging VNO-NCW zeven zetels 

- Koninklijke Vereniging MKB-Nederland drie zetels 

- Land- en Tuinbouworganisatie Nederland een zetel. 

 

Werknemersgeleding 

 

Op de openbare kennisgeving van de adviesaanvraag in de Staatscourant van 5 augustus 

2019 en op de website van de Raad, heeft de Raad een schriftelijke reactie ontvangen. Het 

betreft een gezamenlijke brief, gedateerd 5 september 2019, van de Koepel van 

Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en de Nederlandse Vereniging van 

Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) 

 

Hieronder wordt nader ingegaan op deze brief en vervolgens wordt het advies geformuleerd 

voor de samenstelling van de werknemersgeleding in de Raad in de nieuwe zittingsperiode. 

 

Brief KNVG/NVOG 

Bij brief van 5 september 2019 wijzen KNVG/NVOG er op dat met de wijzigingen rondom de 

governance van pensioenfondsen een lacune is ontstaan. De pensioenfondsen zijn volledig 

losgekoppeld van hun sponsor(s). Daardoor is volgens de beide organisaties de legitimering 

vervallen op basis waarvan de vakorganisaties de gepensioneerden vertegenwoordigen. De 

belangen van werknemers en gepensioneerden lopen niet per definitie parallel. Per 

1 januari 2020 gaan beide organisaties fuseren, waarna zij meer mensen 

vertegenwoordigen dan de kleinste vakorganisatie die wel in het SER-circuit 

vertegenwoordigd is. De omvang van de groep gepensioneerden rechtvaardigt volgens 

KNVG/NVOG een directe betrokkenheid in het overleg met de sociale partners in de meest 

brede zin van het woord. Gelet op eventuele wijziging van regelgeving die een 

verdergaande betrokkenheid in de Raad zou mogelijk maken verzoeken zij een bijdrage te 

mogen leveren op die terreinen waarop de expertise van hun organisatie ligt, te weten 

pensioenen, inkomen, koopkracht en zorg en wonen. Deze bijdrage kan het beste gestalte 

krijgen door participatie in de relevante commissies van de SER, te weten de commissies 

Pensioenen, Toekomst Pensioen, Beroepspensioenregelingen en Sociale Zekerheid en 

Gezondheidszorg. 

 

De Raad stelt vast dat het verzoek van KNVG/NVOG niet is gericht op het verkrijgen van 

het benoemingsrecht in de Raad. Het verzoek geeft derhalve geen grond wijzigingen aan te 

brengen in de aanwijzing van organisaties die gerechtigd zijn tot het benoemen van leden 

en plaatsvervangende leden van de Raad.  

 

Het verzoek van beide organisaties om meer betrokken te worden in de werkzaamheden 

van genoemde commissies van de Raad zal in overleg met beide organisaties nader worden 

bezien.  

 

Advies samenstelling werknemersgeleding 

De huidige verdeling van de zetels in de werknemersgelding van de Raad luidt als volgt: 
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- Federatie Nederlandse Vakbeweging zeven zetels 

- Christelijk Nationaal Vakverbond twee zetels 

- Vakcentrale voor Professionals twee zetels. 

 

De Raad constateert dat ten behoeve van de werknemersgeleding geen andere dan de 

hierboven genoemde werknemersorganisaties voor het benoemingsrecht in aanmerking 

wensen te komen. In het verleden is reeds vastgesteld dat deze organisaties voldoen aan 

de criteria die de Wet op de SER en het Besluit aan benoemingsgerechtigde organisaties 

stellen. Er bestaat geen aanleiding te veronderstellen dat deze organisaties thans niet 

langer aan de gestelde criteria zouden voldoen.  

 

Gelet op het voorgaande wordt u geadviseerd geen wijziging aan te brengen in de 

aanwijzing van organisaties die gerechtigd zijn leden te benoemen in de 

werknemersgeleding van de Raad. 

 

Met betrekking tot de verdeling van de elf beschikbare zetels over de daarvoor in 

aanmerking komende organisaties adviseert de Raad wel tot een wijziging van de 

bestaande zetelverdeling.  

 

De zetelverdeling in de Raad aan werknemerszijde vindt, met toepassing van het bepaalde 

in artikel 6 van het Besluit, altijd plaats op basis van volledige overeenstemming tussen de 

drie organisaties. Grondslag hiervoor is een onderlinge vergelijking van de bekende 

ledenaantallen van de drie organisaties. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de 

aantallen leden van de drie organisaties, zoals deze tweejaarlijks worden gepubliceerd door 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind oktober 2019 heeft het CBS de 

ledenaantallen in het jaar 2019 gepubliceerd.  

 

Uit berekeningen van de zetelverdeling op basis van de aldus bekende ledenaantallen, blijkt 

dat de huidige verdeling niet langer een correcte afspiegeling is van de onderlinge 

verhoudingen. Om die reden hebben de drie organisaties in onderling overleg hun afspraak 

over de zetelverdeling herzien.  

 

Gelet hierop adviseert de Raad de minister voor de komende zittingsperiode tot aanwijzing 

van benoemingsrechten aan de hierna genoemde organisaties, met toepassing van de 

daarbij vermelde, herziene verdeling van de voor werknemersorganisaties beschikbare 

zetels: 

 

- Federatie Nederlandse Vakbeweging acht zetels 

- Christelijk Nationaal Vakverbond twee zetels 

- Vakcentrale voor Professionals een zetel. 

 

 

Hoogachtend, 

 

… 

voorzitter 

 

…  

algemeen secretaris 





 
 

Sociaal-Economische Raad 

Mw. M. Hamer 

Postbus 90405 

2509 LK Den Haag 

 

5 september 2019 

DVDW/MVE/2019.972 

 

Zeer geachte mevrouw Hamer, 

 

Wij hebben kennis genomen van uw in de Staatscourant opgenomen oproep over de 

samenstelling van de SER. 

 

In artikel 2.2 van "Besluit beleidsregels representativiteit" staat vermeld dat voor het 

benoemen van leden van de SER uitsluitend centrale organisaties van ondernemers of van 

werknemers in aanmerking komen. Met de wijzigingen van de governance rondom 

pensioenfondsen is er in dezen een lacune ontstaan. De pensioenfondsen zijn immers 

volledig losgekoppeld van hun sponsor(s). Hierdoor is de legitimering vervallen op basis 

waarvan de vakorganisaties menen de gepensioneerden te kunnen vertegenwoordigen. De 

belangen van werknemers en gepensioneerden lopen niet per definitie parallel. 

Alle gepensioneerden hebben belang bij een goed geregeld pensioen met geïndexeerde 

uitkeringen zonder korting en uiteraard onder handhaving van een goede, toegankelijke en 

betaalbare zorg. 

 

Die belangenbehartiging vergt een adequaat toegeruste organisatie die met recht kan 

stellen de vertegenwoordiger van de gepensioneerden te zijn. Met de per 1 januari 2020 

gerealiseerde fusie van NVOG en KNVG vertegenwoordigen wij meer mensen dan de 

kleinste vakorganisatie die wel participeert in het SER-circuit. 

 

De omvang van de groep gepensioneerden rechtvaardigt ten volle een directe 

betrokkenheid in het overleg met de sociale partners in de meest brede zin van het woord. 

Op grond hiervan menen wij aanspraak te kunnen maken op deelname aan de SER omdat 

wij menen te voldoen aan de eisen zoals genoemd in het eerder aangehaalde besluit 

beleidsregels representativiteit.  

 

In afwachting van mogelijk noodzakelijke wijziging van regelgeving menen wij, vooruitlopend 

daarop, met onmiddellijke ingang een bijdrage te kunnen leveren op die terreinen waarop 

onze expertise ligt t.w. pensioenen, inkomen, koopkracht en ook zorg en wonen. Onze 

bijdrage kan het best gestalte krijgen door participatie aan de relevante commissies van de 

SER. 

We brengen in herinnering dat wij al eerder een bijdrage hebben geleverd in de SER-

werkgroep Jong-Oud. 
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Wij verzoeken in concreto ons op korte termijn toe te laten op de voor ons relevante SER-

commissies t.w. de commissies Pensioenen, Toekomst Pensioen, 

Beroepspensioenregelingen en Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg. 

 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.  

 

 

Hoogachtend, 

                    
Joep Schouten                   Jaap van der Spek  

Voorzitter KNVG                Voorzitter NVOG   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Dhr. W. Koolmees  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

KNVG NVOG 

Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo  Postbus 2069, 3500 GB Utrecht 

077-3541050 030-284 60 80 

secretariaat@knvg.nl nvog@gepensioneerden.nl 

mailto:secretariaat@knvg.nl
mailto:nvog@gepensioneerden.nl
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Utrecht, 9 september 2019 

 

Geachte mevrouw Hamer, 

 

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft met belangstelling kennisgenomen van 

uw oproep over de samenstelling van de Sociaal-Economische Raad. Graag maken wij gebruik van de 

mogelijk om ons aan te melden voor deelname aan de SER. 

 

De overgang naar een duurzame, CO2-neutrale energievoorziening raakt aan het hart van de nieuwe 

economie van ons land. De transitieopgave die voor ons ligt is breder dan enkel de technische 

vraagstukken, het is een enorme, langjarige maatschappelijke opgave. Sociaaleconomisch beleid is 

nauw verweven met het realiseren van een schone, toekomstbestendige economie. De Nederlandse 

Vereniging Duurzame Energie is georganiseerd door de hele keten heen en vertegenwoordigt daarmee 

een breed spectrum aan spelers binnen snel groeiende, deels nieuwe, deels transformerende sectoren 

in de economie. Deelname van de NVDE aan de SER betekent dat een stem van de nieuwe, schone 

economie wordt toegevoegd aan de behandeling van de sociaaleconomische vraagstukken waar de 

SER zich over buigt.  

 

Hoewel de NVDE nog een jonge organisatie is, heeft de NVDE al volop verantwoordelijkheid genomen 

in de processen van de SER. De NVDE is vertegenwoordigd in de High Level Groep van het 

Energieakkoord, was deelnemer aan vier van de zes sectorale tafels van het Klimaatakkoord 

(Elektriciteit, Gebouwde Omgeving, Mobiliteit en het Klimaatberaad) en leidde de cross-sectorale 

werkgroep Power2Heat. Zowel bij het Energie- als het Klimaatakkoord heeft de NVDE zich bewezen als 

een partij die met concrete voorstellen komt en in staat is om onderhandelingen verder te brengen naar 

realisatie. Tevens onderhoudt de NVDE nauwe banden met de Topsector Energie. Nieuwe innovaties 

kunnen grote stappen naar de economie van de toekomst mogelijk maken.  

 

Wij hebben ons in al deze gremia bewezen als een constructieve, verbindende speler, die met 

voorstellen komt en in staat is onderhandelingen verder te brengen. De NVDE ziet ernaar uit om deze 

kracht breder in te zetten binnen SER-verband. De transitieopgave waar we ons voor gesteld zien, raakt 

een belangrijk deel van de agenda van de SER. Bovendien denken wij dat de SER een centrale rol 

speelt om maatschappelijke tegenstellingen te overwinnen en samenwerking te bevorderen. Daar willen 

wij graag onze bijdrage aan leveren. 

 

Representativiteit 

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is op 15 juli 2015 opgericht. De vereniging 

vertegenwoordigt de hele energieketen met bedrijven, die direct of indirect (middels hun 

brancheorganisatie) lid zijn. De NVDE wordt gefinancierd middels de contributiegelden van de leden.  

 

Het doel van de NVDE, zoals vastgelegd in artikel 2 van de Statuten, is als volgt: 

a. Het bijdragen aan een volledige hernieuwbare energievoorziening; 

b. Het behartigen van de belangen van partijen die bijdragen aan het sub a. omschreven doel; 
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c. Het versterken van de economische respectievelijk kennispositie van bedrijven, 

kennisinstellingen en andere partijen die werkzaam zijn in de – hernieuwbare energiesector; en 

voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt – of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 

Twee maal per jaar vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats. Het bestuur van de NVDE wordt 

verkozen in de ALV. De NVDE werkt met het principe dat elk lid één stem heeft.  

Het bestuur kent een constructie waarin de voorzitters van de vier beleidscommissies van de NVDE zijn 

vertegenwoordigd en daarnaast een afspiegeling van het type leden is geborgd, te weten de grote 

brancheverenigingen, de kleine brancheverenigingen, de energiecoöperaties, de energiebedrijven, de 

warmtebedrijven en de netwerkbedrijven. In totaal bestaat het bestuur uit negen personen.  

De beleidsbepaling van de NVDE is onafhankelijk van enige andere organisatie. De beleidsbepaling 

vindt plaats middels vier beleidscommissies, waarin de leden van de NVDE zijn vertegenwoordigd. 

Vervolgens stelt het bestuur het beleid vast. De ALV heeft een controlerende functie. 

 

De NVDE heeft sinds de start van de vereniging een stabiele groei in inkomsten gehad. Wij beschikken 

inmiddels over een stabiel groeiend ledenbestand met voldoende eigen vermogen voor de continuïteit 

van de vereniging. 

 

De leden van de NVDE zijn verspreid over het gehele land. Voorbeelden zijn Gasunie in Groningen, 

PZEM in Zeeland, Pluimers Isolatie uit Rijssen, Lightyear uit Helmond, Stadsverwarming Purmerend en 

CE Delft. Leden van de aangesloten brancheorganisaties zijn gevestigd in heel Nederland. 

Leden van de NVDE zijn actief in verschillende bedrijfstakken. De energiesector, toeleveringsindustrie 

en de bouw- en installatiebranche zijn uiteraard ruim vertegenwoordigd, daarnaast zijn er partijen uit de 

financiële sector lid, uit de adviessector, evenementenbureaus, fabrikanten van warmtepompen en 

windturbines en zijn er leden uit de mobiliteitssector. Tevens vertegenwoordigen wij burgercoöperaties, 

waarin burgers zich professioneel organiseren in een coöperatie om zo gezamenlijk projecten te 

realiseren. In de bijlage vindt u onze ledenlijst. 

 

Toegevoegde waarde van ons lidmaatschap 

Zonder energie kan onze economie niet draaien. De opgave om de komende decennia over te gaan 

naar een CO2 vrije, toekomstbestendige en duurzame energievoorziening raakt daarmee aan het hart 

van onze economie en samenleving. Alle sectoren en burgers in Nederland zijn afhankelijk van energie 

en krijgen daarmee direct te maken met deze transitie.  

Maar de veranderingen zijn breder dan dat. De structuur van onze economie verandert. We zullen 

anders omgaan met onze grondstoffen en leefomgeving, de rol van werknemers verandert met een 

cruciale rol voor scholing en bedrijven ontwikkelen vormen waarin commercieel succes en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid samen gaan. Nieuwe sectoren komen op en bestaande 

bedrijven staan voor de opgave om zich aan te passen aan de overgang naar een nieuwe economie. 

Innovatie en opschaling van succesvolle initiatieven vraagt samenhangend beleid en samenwerking. 

 

De NVDE heeft de afgelopen periode aan kunnen tonen dat we een constructieve en verbindende 

bijdrage kunnen leveren aan deze transformatie naar nieuwe onderdelen van de economie en heeft de 

ambitie die inzet verder te versterken. De NVDE kent een centraal doel – een duurzame 

energievoorziening – maar dat kan niet los worden gezien van een grotere transformatie van de 

economie. We hebben gekozen voor een organisatie die niet sectoraal gericht is, maar door de 

traditionele sectoren heen gaat. Wij organiseren ons door de hele keten heen. Dat past bij een nieuwe 

economie, waarin het niet gaat om waar je werkt, maar om welke missie je nastreeft. Deze structuur is 

permanent in ontwikkeling en we ontwikkelen op steeds meer onderwerpen een eigen visie voor de 

kenmerken van deze nieuwe economie. Zo verbreden we ons continu, waarbij nieuwe thema’s een plek 

krijgen binnen de NVDE. Middels een lidmaatschap van de NVDE kan duurzaam ondernemerschap een 

eigen stem krijgen binnen de SER, passend bij de doelstelling van de SER om tot een sterke en 

duurzame economie te komen.  
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Daarbij vertegenwoordigt de NVDE snel groeiende, deels nieuwe branches, waarin bij uitstek de 

sociaaleconomische vraagstukken die voortkomen uit de komende grote transitieopgaven aan de orde 

komen.  

 
Tot slot 

De NVDE is een jonge organisatie, die zich de komende jaren nog volop zal blijven ontwikkelen, 

passend bij de nieuwe economie. Wij zien diverse mogelijkheden voor de invulling van de deelname 

aan de SER en de verschillende werkgroepen en commissies en gaan graag hierover met u in gesprek. 

Wij zien uit naar uw reactie.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Teun Bokhoven      Olof van der Gaag 

Voorzitter NVDE      Directeur NVDE 

 

 

 

Bijlage: ledenlijst NVDE 
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Leden van de NVDE 

54 Events BV 

Alklima 

Alliander NV 

Arcadis 

ASN Bank 

BodemenergieNL 

Bosch & van Rijn 

CE Delft 

Cogas Cotec Netbeheer 

Dutch Heat Pump Association (DHPA) 

DWA 

EBN 

ECN part of TNO 

ECORYS 

ELaadNL 

Eneco 

Energie Samen 

Energie uit Water - EWA 

Enexis 

ENnatuurlijk 

Essent Retail Energie B.V.  Innogy 

Euroforum 

EWT 

EY 

Fakton 

Fastned 

Flexiblepower Alliance Network FAN 

Gasunie 

Greenchoice 

Groen Gas Nederland 

Holland Solar 

HVC 

Inventum 

Itho Daalderop 

Juva 

Motivaction (research and strategy) 

NBPI Nederlandse Branchevereniging voor de Pelletkachel Industrie 

NBKL Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers  

Netbeheer Nederland 

NHK stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche 

NIBE Energietechniek B.V. 

NWEA 
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OM 

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. 

Platform Bio-Energie 

Platform Geothermie 

Pluimers 

PWC 

PZEM Energy BV 

Qurrent 

RENDO 

Siemens 

Squarewise 

Stadsverwarming Purmerend SVPBV 

Statkraft Markets BV 

Stedin 

Techniek Nederland  

TenneT 

Tesla 

TNO 

Triodos 

Vattenfall 

Warmtenetwerk Nederland 

Winst uit je woning 

 

Start-up leden NVDE 

AquaBattery 

Buurauto 

De Woonpas BV 

Energie in Huis 

Flower Turbines 

Lightyear 

MSG Sustainable Strategies 

Speed Comfort SpeedComfort 

Stichting DOEN 

Talent voor Transitie 

Triple Solar BV 

Twinnovate 

Volgroen BV 

Wellsun 

Woon Duurzaam 

Zon op VvE bv 

 




