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Verordening vergoeding voorzitter SER 2012

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van l 5 juni 2012, houdende regelen voor
de vergoeding van zijn voorzitter (Verordening vergoeding voorzitter SER 2012 )
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 13, juncto artikel 9 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1

De voorzitter van de Raad geniet een maandelijkse vergoeding alsmede een vakantieuitkering en eindejaarsuitkering. De hoogte van deze beloningselementen is gelijk aan
de bedragen respectievelijk percentages die van toepassing zijn op een minister.
Artikel 2

Het voorzitterschap van de Raad is een voltijdsfunctie, onverlet de mogelijkheid voor het
dagelijks bestuur van de Raad om, in overleg met de voorzitter, te bepalen dat de
functie van voorzitter in deeltijd wordt vervuld. Alsdan worden de in het vorige artikel
genoemde vergoeding en uitkeringen in evenredigheid vastgesteld.
Artikel 3
1.
De voorzitter ontvangt een fotfaitaire onkostenvergoeding die gelijk is aan die van
een minister.

De voorzitter kan voor de vervulling van zijn functie beroep doen op een auto met
2.
chauffeur.
Artikel 4
1.
De voorzitter kan desgewenst deelnemen aan de pensioenregeling zoals deze geldt
voor het personeel van de Raad.

2.
Indien de voorzitter niet deelneemt aan de in het eerste lid bedoelde regeling, kan
hem een compenserend bedrag ter beschikking worden gesteld.

3.
Het bedrag bedoeld in het tweede lid is ten hoogste gelijk aan de
werkgeversbijdrage in de premie voor de in het eerste lid bedoelde pensioenregeling.
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Artikel 5

1.
De voorzitter heeft bij ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid aanspraak op
doorbetaling van de vergoeding, respectievelijk op een arbeidsongeschiktheidsuitkering,
op de voet van de regeling hieromtrent voor het personeel van de Raad.
2.
I n geval van overlijden van de voorzitter wordt een uitkering verstrekt op de voet
van de regeling hieromtrent voor het personeel van de Raad.
Artikel 6

Bij ontslag of indien herbenoeming, anders dan op eigen verzoek, niet plaatsvindt en
zolang hij de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, heeft de voorzitter recht
op een uitkering. De bepalingen van de tweede afdeling, derde hoofdstuk, van de
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers zijn op hem van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 7

Voor zover nodig besluit het dagelijks bestuur van de Raad over de wijze van toepassing
van deze verordening. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen kan het
dagelijks bestuur op verzoek van de voorzitter besluiten een bepaling uit deze
verordening afwijkend van het bepaalde in de verordening uit te voeren mits dit blijft
binnen de financiële kaders van deze verordening. Bedoeld besluit wordt met inbegrip
van de financiële implicaties kenbaar gemaakt in de externe
verantwoordingsdocumenten van de Raad.
Artikel 8

De Verordening vergoeding voorzitter 2010 wordt ingetrokken.
Artikel 9

Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
A r t i k e l 10

Deze verordening treedt in werking met ingang van l september 2012.
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Artikel l1
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening vergoeding voorzitter SER 2012

Den Haag, 15 juni 2012

A. M. Jongerius
vice-voorzitter

V.C.M. Timmerhuis
algemeen secretaris
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Toelichting
Algemeen
De vergoedingsregeling voor de voorzitter van de SER is in 2009 geactualiseerd en
aangepast aan de relevante bezoldigingsregels bij de overheid. Voorafgaand aan de
verwachte voorzitterswisseling per 1 september 2012 wordt de verordening gewijzigd
om daarin rekening te houden met het feit dat de SER per 1januari 2011 is aangesloten
bij het ABP en enkele technische wijzigingen door te voeren.

I n 1996 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) in zijn Verordening vergoeding
voorzitter 1996 regels gesteld omtrent de vergoeding van zijn voorzitter. Daarbij is
deels aangehaakt bij de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en
deels bij de regelingen zoals die voor het personeel van de SER al dan niet op basis van
sociale wetgeving en arbeidcvoorwaardenregeling, golden.
Herziening 2009
Belangrijkste aanleiding voor de herziening in 2009 vormde de in februari 2009 in
werking getreden Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale
ombudsman (Stb. 2008, 494). I n deze wet wordt de beloning van de top van de Hoge
Colleges van Staat (vice-president van de Raad van State, de president van de
Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman) gelijk gesteld aan het
ministersalaris, welk salaris ook als (maximum) normsalaris geldt voor andere
topfuncties in de publieke sector. Bij deze herziening werd daar toen ook voor de SERvoorzitter eenduidig voor gekozen.
Herziening 2012
Bij de herziening 2009 is voor wat betreft de pensioenvoorziening uitgegaan van de
situatie dat de SER toen was aangesloten bij Pensioenfonds SER 8 Bedrijfschappen
(PCB) en de pensioenregeling openstond voor werknemers. De voorzitter van de SER is
geen werknemer. Met ingang van 1januari 2011 is PCB opgeheven en is de
pensioenregeling ondergebracht bij ABP. Dit opent de mogelijkheid om ook de voorzitter
voor zijn pensioenvoorziening onder te brengen bij ABP.

I n de oude verordening werd de pensioenbijdrage bepaald op maximaal het bedrag van
de pensioenbijdrage voor ministers op grond van artikel 2, derde lid, van de Regeling
berekening gemiddelde belastbare loon ministers, welke regeling is gebaseerd op de
Wet openbaarheid uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). Bedoeld
bedrag is een gemiddelde en daardoor hoger dan de werkgeverspremie pensioen
behorend bij het (gewone) ministerssalaris. I n de onderhavige verordening is ervoor
gekozen om consistent uit te gaan van het pensioengevend salaris van een (gewone)
minister.
Ten slotte is onderkend dat het niet consistent is om in één verordening voor bepaalde
bezoldigingselementen te refereren aan de vice-president Raad van State en voor
andere elementen aan ministers. De bezoldiging van de vice-president Raad van State is
qua niveau gelijk aan die van een (gewone) minister. Het is dus in principe om het even
welke keuze gemaakt wordt. Gekozen is voor een verwijzing naar de bezoldiging van
een (gewone) minister, omdat in het door de Tweede Kamer op 6 december 2011
aanvaarde wetsvoorstel Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) de top van de Hoge College van Staat is uitgesloten (omdat
hiervoor een aparte wet geldt), terwijl de Wnt volgens het voorstel wél onverkort van
toepassing zal worden op de SER. De keuze om te refereren aan de bezoldiging van een
(gewone) minister lijkt daarom te mogen rekenen op een langere houdbaarheidsduur.
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De Verordening vergoedingen aan leden van de raad, het dagelijks bestuur en de
commissies regelt met name de vacatiegelden en reis- en verblijfkostenvergoedingen
voor deelname van raadsleden en commissie- en werkgroepleden aan vergaderingen.
De verordening vergadervergoedingen is niet van toepassing op de voorzitter.
Artikelsgewijs
Artikel 1
De maandelijkse vergoeding van de voorzitter is gelijk aan de maandelijkse bezoldiging
van een minister. Voor de voorzitter geldt daarmee dezelfde salarisontwikkeling als voor
ministers. Eveneens zijn de percentages voor de eindejaarsuitkering en de
vakantietoeslag gelijk aan die voor ministers. Voor al deze beloningselementen is
aansluiting gezocht bij de rechtspositie van het personeel van de sector Rijk.
Artikel 2
Hoewel het SER-voorzitterschap in beginsel wordt gezien als een voltijdsfunctie, wordt in
dit artikel toch de mogelijkheid gecreëerd dat in voorkomende gevallen in overleg met
de voorzitter een andere invulling wordt overeengekomen. Ter bevordering van de
transparantie is in dit artikel expliciet bepaald dat het dagelijks bestuur het bevoegde
orgaan is om te bepalen of de functie van voorzitter in deeltijd wordt vervuld.
Artikel 3
Lid 1
De forfaitaire onkostenvergoeding voor een minister is geregeld in het
Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen. Hetgeen hieromtrent is bepaald in
dit besluit is van toepassing op de forfaitaire onkostenvergoeding voor de voorzitter van
de SER.

Lid 2
De voorziening van een auto met chauffeur is bedoeld voor zakelijk verkeer ten behoeve
van de SER, maar de voorzitter van de SER heeft gewoonlijk ook nevenfuncties die in
meer of mindere mate voortvloeien uit c.q. van belang zijn voor de vervulling van het
voorzitterschap van de SER. Uit oogpunt van veiligheid en doelmatigheid is het wenselijk
dat de voorzitter ook voor bedoelde nevenfuncties gebruik kan maken van een auto met
chauffeur. Indien dit aan de orde is, wordt de voorzitter gecompenseerd voor de door
hem verschuldigde loonbelasting over het gebruik van een auto met chauffeur.
Artikel 4
De voorzitter is geen werknemer van de Raad en heeft een bezoldiging die is afgestemd
op arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers van een vergelijkbaar niveau. Voor
het personeel van de SER geldt de CAO voor de PBO-sector met - tot 1januari 2011 een eigen pensioenregeling en pensioenfonds. Daarom werd het niet geëigend geacht
om de voorzitter van de SER als deelnemer op te nemen in de pensioenregeling en het
pensioenfonds voor het personeel van de SER. Anderzijds werkt de voorzitter voltijds
voor de Raad of, als aan artikel 2 van deze verordening toepassing gegeven wordt, ten
minste een substantieel aantal uren. I n ieder geval geldt dat het SER-voorzitterschap
voor betrokkene de hoofdfunctie vormt. Om die reden dient wel de mogelijkheid te
bestaan tot een voorziening voor pensioenopbouw voor de voorzitter.

Met ingang van 2011 geldt voor het SER-personeel de ABP-pensioenregeling en is het
eigen pensioenfonds opgegaan in het ABP. Dit opent de mogelijkheid voor de voorzitter
van de SER om desgewenst deel te nemen aan de pensioenregeling voor het SERpersoneel. Met deze mogelijkheid is met ingang van de onderhavige verordening
rekening gehouden. Indien de voorzitter er niet voor kiest deel te nemen aan bedoelde
pensioenregeling, kan hem een compenserend bedrag ter beschikking worden gesteld.
Dat bedrag is ten hoogste gelijk aan de werkgeversbijdrage ABP-pensioenpremie.
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Artikel 6
Onder verwijzing naar het algemene deel van deze toelichting zij opgemerkt dat de
voorzitter van de SER - evenals ministers - wordt benoemd en ontslagen door de Kroon
bij koninklijk besluit. I n lijn daarmee zijn voor wat betreft de wachtgeldregeling van de
voorzitter de bepalingen van de APPA die voor ministers gelden, van overeenkomstige
toepassing verklaard.
Artikel 7
Ter bevordering van de transparantie is in dit artikel expliciet bepaald dat het dagelijks
bestuur het bevoegde orgaan is o m te besluiten over de wijze van toepassing van de
onderhavige verordening indien dat nodig is. De eerste zin van dit artikel ziet op
bepalingen uit de verordening waarbij het dagelijks bestuur beslissingsruimte heeft hoe
het bepaalde in de praktijk gebracht wordt, bijvoorbeeld artikel 2 waarbij een keuze
gemaakt wordt, of artikel 5 waarbij het dagelijks bestuur kan besluiten over het
verzekeren van de aanspraken. De tweede zin ziet op bepalingen uit de verordening die
aan het dagelijkse bestuur geen nadere beslissingsruimte laten, maar waarbij in
bijzondere omstandigheden een afwijkende uitvoeringswijze gewenst is.
Dergelijke besluiten dienen in ieder geval in het jaarverslag en de jaarrekening vermeld
te worden. Daarnaast kunnen zij, indien daartoe aanleiding is, ook op de website van de
Raad geplaatst worden.
Artikelen 9 en 10
Hoewel de Wet op de bedrijfsorganisatie daartoe niet verplicht wordt het uit een
oogpunt van transparantie wenselijk geacht dat een verordening als de onderhavige
wordt gepubliceerd.

Den Haag, 15 juni 2012

A. M. Jongerius
vice-voorzitter

V.C.M. Timmerhuis
algemeen secretaris
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