
Algemeen machtigingsbesluit SER 

 

 

Besluit van de Sociaal-Economische Raad van 6 februari 2009, houdende machtiging 

aan het dagelijks bestuur en enkele commissies (Algemeen machtigingsbesluit SER) 

 

De Sociaal-Economische Raad; 

 

Gelet op artikel 44 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 10:3, eerste lid, van 

de Algemene wet bestuursrecht; 

 

Besluit: 

 

§ 1 Begripsbepalingen 

 

Artikel 1 

In dit besluit wordt verstaan onder: 

a. Raad: Sociaal-Economische Raad; 

b. wet: Wet op de bedrijfsorganisatie. 

 

§ 2 Machtigingen 

 

Artikel 2 

1. Het dagelijks bestuur is gemachtigd namens de Raad te besluiten over de toewijzing 

van de behandeling van adviesaanvragen aan commissies. 

2. Het dagelijks bestuur is gemachtigd om bij de toewijzing van de behandeling van een 

adviesaanvraag aan een commissie te bepalen dat de commissie op grond van artikel 

44 van de wet namens de Raad van advies dient. 

3. Het dagelijks bestuur informeert de Raad regelmatig over de gebruikmaking van de 

bevoegdheden in het eerste en tweede lid van dit artikel. 

 

Artikel 2a 

1. De bevoegdheid tot het instellen van commissies, alsmede tot het samenstellen 

daarvan, wordt gemandateerd aan het dagelijks bestuur. 

2. Het dagelijks bestuur informeert de Raad regelmatig over de gebruikmaking van het in 

het eerste lid verleende mandaat. 

 

Artikel 2b 

1. Het dagelijks bestuur wordt mandaat verleend met betrekking tot het nemen van 

besluiten ten aanzien van de taken en bevoegdheden die in de statuten van de Stichting 

Certificering Opleiding Ondernemingsraden aan de Raad zijn opgedragen. 

2. Het dagelijks bestuur informeert de Raad regelmatig over de gebruikmaking van het in 

het eerste lid verleende mandaat. 

 

Artikel 2c 

1. Het dagelijks bestuur wijst, ten behoeve van de controle van de jaarrekening en de 

daarop betrekking hebbende boeken en bescheiden, namens de Raad een accountant 

aan, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

2. Het dagelijks bestuur verstrekt namens de Raad jaarlijks voor 1 juli een raming van de 

inkomsten en uitgaven van de Raad in het volgende begrotingsjaar aan de Minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

  



Artikel 3 

Het dagelijks bestuur is gemachtigd namens de Raad voordrachten te doen voor benoeming 

van leden en plaatsvervangende leden van adviesorganen van de Europese Unie, indien 

daartoe een verzoek wordt ontvangen. 

 

Artikel 4 

1. De Pensioencommissie is gemachtigd namens de Raad van advies te dienen over de 

verplichtstelling van beroepspensioenregelingen ingevolge de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling. 

2. De in het eerste lid bedoelde adviezen van de Pensioencommissie worden voorbereid 

door haar Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen. 

3. De Pensioencommissie kan de Subcommissie Verplichtstelling 

Beroepspensioenregelingen machtigen namens haar de adviezen uit te brengen. 

 

Artikel 5 

1. De Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht is gemachtigd namens de Raad van 

advies te dienen over verzoeken om ontheffing als bedoeld in de artikelen 63d, tweede 

lid, 156 en 266 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

2. De in het eerste lid bedoelde adviezen van de Commissie Arbeids- en 

Ondernemingsrecht worden voorbereid door haar Subcommissie Ontheffingen 

Structuurwet. 

3. De Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht kan de Subcommissie Ontheffingen 

Structuurwet machtigen namens haar de adviezen uit te brengen. 

 

Artikel 6 

Het dagelijks bestuur is gemachtigd te beslissen dat, in afwijking van de in de artikelen 4 en 5 

verleende machtigingen, de Raad het advies zelf zal uitbrengen. 

 

§ 3 Slotbepalingen 

 

Artikel 7 

Het Algemeen machtigingsbesluit adviezen wordt ingetrokken. 

 

Artikel 8 

Het Machtigingsbesluit dagelijks bestuur wordt ingetrokken. 

 

Artikel 9 

Het Machtigingsbesluit Commissie Sociale Zekerheid wordt ingetrokken. 

 

Artikel 10 

Het Machtigingsbesluit Commissie ISEA wordt ingetrokken. 

 

Artikel 11 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het 

Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst. 

 

Artikel 12 

Dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen machtigingsbesluit SER. 

 

Den Haag, 6 februari 2009 

 

A.H.G. Rinnooy Kan 

voorzitter 

 

V.C.M. Timmerhuis 

algemeen secretaris 



 

Toelichting bij het Algemeen machtigingsbesluit SER, van 6 februari 2009 

 

Algemeen 

 

Dit besluit bevat de machtigingen van de Raad aan het dagelijks bestuur en aan twee 

commissies ten behoeve van enkele werkzaamheden van de Raad. 

 

Om dergelijke machtigingen te regelen bestonden tot nu toe twee besluiten, te weten het 

Algemeen machtigingsbesluit adviezen van 15 april 19941 en het Machtigingsbesluit dagelijks 

bestuur, eveneens van 15 april 19942. 

De in deze besluiten genoemde werkzaamheden stemmen niet meer in alle gevallen overeen 

met de huidige praktijk. Dit maakt het noodzakelijk de besluiten aan te passen. Tevens is in 

het kader van een opschoning van de regelgeving van de Raad aandacht besteed aan de 

bestaande machtigingen. Onderhavig besluit is een samenvoeging van de beide besluiten, 

zodat alle door de Raad verleende machtigingen nu in één besluit zijn opgenomen met 

uitzondering van de machtigingen betreffende de bestuurstaken van de Raad die in de 

Instellingsverordening Bestuurskamer 2008 aan de Bestuurskamer zijn opgedragen. De 

bepalingen zijn waar nodig gemoderniseerd en gestroomlijnd. Zo zijn de bestaande 

machtigingen van het dagelijks bestuur inzake het voordragen voor benoeming van 

(plaatsvervangende) leden van enkele met name genoemde EUadviesorganen in onderhavig 

besluit vervangen door een enkele machtiging tot het doen van dergelijke voordrachten 

(artikel 3). 

Het betreft (op dit moment) de volgende organen: 

- het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie (EESC); 

- het Raadgevend Comité voor de Beroepsopleiding; 

- het Raadgevend Comité voor de Sociale Zekerheid van migrerende werknemers; 

- het Raadgevend Comité voor het vrij verkeer van werknemers. 

Het gaat hier doorgaans om verzoeken die de Raad bereiken door tussenkomst van de 

ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of Economische Zaken. Door de gewijzigde 

formulering van de machtiging zijn ook toekomstige wijzigingen in samenstellingsprocedures 

en tenaamstellingen van dergelijke adviesorganen ondervangen. 

 

Over de samenstelling van de volgende organen (die in het Machtigingsbesluit dagelijks 

bestuur nog bij naam werden genoemd) ontvangt de Raad om verschillende redenen geen 

voordrachtsverzoeken meer: 

- het Comité Europees Sociaal Fonds (ESF): de samenstelling van dit comité wordt door 

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rechtstreeks met de sociale 

partners afgestemd; 

- het Raadgevend Comité voor de veiligheid, hygiëne en gezondheidsbescherming op de 

arbeidsplaats: de samenstelling van dit comité wordt door het Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid rechtstreeks met de sociale partners afgestemd; 

- de Ziekenfondsraad: deze raad is opgeheven in 1999 en vervangen door het College voor 

Zorgverzekeringen dat wordt samengesteld door de Minister van VWS; 

- de besturen van de Sociale Verzekeringsbank, van het Algemeen Werkloosheidsfonds en 

van het Toeslagenfonds: onder meer als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet 

structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwi) zijn de desbetreffende taken 

van de Raad vervallen; 

- de Economische en Sociale Raad van Advies (ESRA) van de Benelux Economische Unie: 

het voortbestaan van dit orgaan is ten gevolge van een wijziging van het Beneluxverdrag 

beëindigd. 

 

Ten opzichte van het Algemeen machtigingsbesluit adviezen zijn de volgende 

wijzigingen opgetreden: 

- de taak van de Raad in het kader van de Organisatiewet sociale verzekeringen is 

vervallen. De Subcommissie Organisatie Sociale Verzekeringen, die deze taak voor de 

Raad uitvoerde, is opgeheven; 

                                            
1  Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 28 mei 2004. Deze wijziging hield in het intrekken van artikel 2, dat de 

door de Raad aan de Bestuurskamer verleende machtigingen bevatte. Deze machtigingen zijn vanaf dat 
moment door middel van de Instellingsverordening Bestuurskamer aan de Bestuurskamer verleend. 

2 Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 15 januari 1999. 



- de taak van de Raad inzake de vaststelling, wijziging en intrekking van in- en 

uitvoerbesluiten op grond van de In- en Uitvoerwet alsmede over maatregelen die 

voortvloeien uit de toepassing van de Sanctiewet is vervallen. De Subcommissie 

Regelingen In- en Uitvoerwet, die deze taken uitvoerde, is opgeheven; 

- de taak van de Raad inzake het adviseren over de verplichtstelling van 

bedrijfspensioenfondsen inzake de Wet betreffende verplichte deelneming in een 

bedrijfspensioenfonds is vervallen. De Subcommissie Verplichtstelling 

Bedrijfspensioenfondsen is opgeheven. 

 

De taak van de Raad om te adviseren over ontheffingverlening op grond van de 

structuurregeling in het Burgerlijk Wetboek was tot nu toe door middel van machtiging 

neergelegd bij de Bestuurskamer. Door middel van het onderhavige besluit wordt de 

Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap gemachtigd dit advies uit te brengen. 

De desbetreffende taak sluit inhoudelijk beter aan bij de werkzaamheden van 

deze commissie. 

 

Artikelsgewijs 

 

Artikel 2 

Het dagelijks bestuur is gemachtigd namens de Raad te besluiten over de toewijzing van 

behandeling van adviesaanvragen aan commissies. Het dagelijks bestuur kan op grond van 

artikel 44 van de Wet op de bedrijfsorganisatie per adviesaanvraag naast de toewijzing aan  

een commissie bepalen of en zo ja, onder welke voorwaarden een commissie de 

adviesaanvraag zelf kan afdoen. De toewijzing wordt via de Raadsmededelingen aan de Raad 

bekend gemaakt. 

Deze bepaling is ongewijzigd overgenomen uit het Machtigingsbesluit dagelijks 

bestuur. 

 

Artikel 3 

Het dagelijks bestuur kan namens de Raad voordrachten doen voor de benoeming of 

herbenoeming van personen ten behoeve van de samenstelling van enkele comités, met 

name van de EU, waaronder het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). In het 

algemeen deel van deze toelichting is reeds op deze machtiging ingegaan. 

 

Artikel 4 

De Pensioencommissie is bevoegd namens de Raad adviezen uit te brengen op grond van de 

Wet verplichte beroepspensioenregeling. Dit betreft de adviezen over de verplichtstelling van 

beroepspensioenregelingen voor bepaalde beroepsgroepen ingevolge die wet. 

 

Artikel 5 

De Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap (AOM) is gemachtigd te adviseren 

over verzoeken om ontheffing van de toepassing van het structuurregime (artikelen 63d, 

tweede lid, 156 en 266 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). In de praktijk worden de 

adviezen opgesteld door de Subcommissie Ontheffingen Structuurwet (OSW). 

 

Artikelen 7 tot en met 10 

Deze artikelen regelen de intrekking van de twee besluiten die door het onderhavige besluit 

worden vervangen en de intrekking van twee door commissies verleende machtigingen aan 

subcommissies om namens de desbetreffende commissie adviezen voor te bereiden. Deze 

machtigingen zijn niet relevant meer nu de desbetreffende werkzaamheden van de Raad zijn 

vervallen (zie ook het Algemeen deel van deze toelichting; het betreft adviezen over de 

uitvoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen onderscheidenlijk de In- en 

Uitvoerwet en de Sanctiewet). 

 

Den Haag, 6 februari 2009 

 

A.H.G. Rinnooy Kan 

voorzitter 
 

V.C.M. Timmerhuis 

algemeen secretaris 



 

 

Toelichting bij het Besluit tot wijziging Algemeen machtigingsbesluit SER, van 21 

december 2012 

 
In dit besluit tot wijziging van het Algemeen machtigingsbesluit SER worden de aan het 

dagelijks bestuur gemachtigde en gemandateerde bevoegdheden met een tweetal 

onderwerpen uitgebreid. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het Algemeen 

machtigingsbesluit SER aan te passen in verband met de naamswijziging van een commissie. 

 

Instelling van commissies 

De Wet op de bedrijfsorganisatie geeft de Raad de bevoegdheid om voor bepaalde 

onderwerpen, alsmede voor de voorbereiding van door hem uit te brengen adviezen, 

commissies in te stellen. Deze bevoegdheid is neergelegd in de artikelen 19, 42 en 43 van de 

wet. Daarnaast kan de Raad op grond van gevorderde medewerking commissies instellen. Ten 

slotte kan de Raad ook commissies instellen die een andere rechtsgrond kennen, zoals 

bijvoorbeeld de Commissie Bezwaarschriften. De afgelopen jaren is de praktijk ontstaan dat 

het dagelijks bestuur de instelling en samenstelling van dergelijke commissies voorbereidt ten 

behoeve van de Raad. Met dit wijzigingsbesluit wordt thans ook formeel geregeld dat het 

dagelijks bestuur de commissies kan instellen en samenstellen namens de Raad. 

 

Bevoegdheden op grond van de statuten van de stichting SCOOR 

De Raad heeft in maart 2011 het advies 'Toekomst scholing en vorming leden 

ondernemingsraad' (11/04) uitgebracht. Het kabinet heeft het advies overgenomen. Met de 

daaruit voortvloeiende wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) worden het 

scholingsrecht van ondernemingsraadleden (OR-leden) en de financieringsplicht van 

werkgevers inzake scholing explicieter geregeld. In de Memorie van Toelichting bij de 

wetswijziging is opgenomen dat een door de Sociaal-Economische Raad (SER) op te richten 

stichting de kwaliteit van de vorming en scholing van OR-leden zal bewaken3.  

 

Met de oprichting van de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) heeft 

de Raad aan bovenstaande uitvoering gegeven. Het doel van de stichting is het bewaken van 

de kwaliteit van de OR-opleidingen opdat OR-leden in het kader van vorming en scholing 

toegang hebben tot opleidingen van gekwalificeerde opleidingsinstituten. Het bestuur van de 

stichting is verantwoordelijk voor het realiseren van dit doel. Het middel hiervoor is het 

opzetten en beheren van een certificeringsregeling.  

 

SCOOR is een onafhankelijke stichting, maar heeft wel banden met de Raad. In de statuten 

van SCOOR is daarom ten aanzien van een aantal onderwerpen bepaald dat de Raad een taak 

of bevoegdheid heeft. Het betreft hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, de benoeming van de 

voorzitter van SCOOR en de voorafgaande goedkeuring door de Raad van de begroting, 

jaarstukken, statutenwijziging en ontbinding van SCOOR. Over de meeste van deze 

onderwerpen wordt volgens de statuten eerst advies gevraagd aan de SER-Commissie 

Bevordering Medezeggenschap (CBM). 

De CBM bewaakt vanuit haar algemene verantwoordelijkheid voor de bevordering van (de 

kwaliteit van) de medezeggenschap, de grote lijnen inzake scholing en vorming OR-leden. De 

voorzitter van SCOOR wordt benoemd uit de onafhankelijke leden van de CBM, niet zijnde de 

voorzitter van de CBM. 

 

Door middel van het onderhavige wijzigingsbesluit verleent de Raad het dagelijks bestuur 

mandaat om namens hem te besluiten inzake de onderwerpen waar de Raad op grond van de 

statuten van SCOOR een taak of bevoegdheid heeft.  

 

 

                                            
3  Tweede Kamer 2011-2012, 33 367, nr. 3, p. 7. 



Overige wijziging 

De Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap (AOM) is in 1994 ingesteld voor het 

voorbereiden van de adviezen van de Raad over vraagstukken op het terrein van het 

arbeidsrecht, het individuele en collectieve arbeidsovereenkomstenrecht, het 

medezeggenschapsrecht en het ondernemingsrecht. In april 2012 heeft het dagelijks bestuur 

van de Raad een aantal besluiten genomen betreffende de taken, omvang en samenstelling 

van vaste commissies, waaronder het instellen van de reeds genoemde nieuwe Commissie 

Bevordering Medezeggenschap.  Als gevolg hiervan zijn de naam en het takenpakket van de 

Commissie AOM gewijzigd. Deze commissie draagt voortaan de naam Commissie Arbeids- en 

Ondernemingsrecht (AOR). De Commissie AOR behandelt onderwerpen op het terrein van het 

arbeidsrecht en het ondernemingsrecht.  

 

Met het onderhavige wijzigingsbesluit wordt deze naamswijziging in het Algemeen 

Machtigingsbesluit SER verwerkt. 

 

In de bijlage bij dit besluit is de doorlopende tekst van het Algemeen machtigingsbesluit SER, 

zoals dat luidt na vaststelling van dit wijzigingsbesluit, opgenomen. 

 

Den Haag, 21 december 2012 

 

W. Draijer 

voorzitter 

 

V.C.M. Timmerhuis 

algemeen secretaris 

 

Toelichting bij het Wijzigingsbesluit Algemeen machtigingsbesluit SER, van 25 april 

2014 

 

Bij wet van 25 november 2013 (Stb. 2013, 498) is de Wet op de bedrijfsorganisatie (hierna: 

de Wbo) gewijzigd. Nieuw is onder meer dat in artikel 52 van de Wbo wordt bepaald dat de 

jaarrekening vergezeld gaat van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een 

door de Raad aangewezen accountant. Deze verplichting tot het aanwijzen van de accountant 

wordt middels dit wijzigingsbesluit gemandateerd aan het dagelijks bestuur. Voorts wordt in 

het nieuwe artikel 54 van de Wbo onder meer bepaald dat de Raad jaarlijks voor 1 juli een 

raming van de inkomsten en uitgaven in het volgende begrotingsjaar moet overleggen aan de 

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook deze verplichting wordt via dit 

wijzigingsbesluit gemandateerd aan het dagelijks bestuur. 

 

Den Haag, 25 april 2014 

 

W. Draijer 

voorzitter 

 

V.C.M. Timmerhuis 

algemeen secretaris 




