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Verordening vergoeding voorzitter SER 2022 

CONCEPT
Verordening van de Sociaal-Economische Raad van …, houdende regels voor de 
vergoeding van zijn voorzitter (Verordening vergoeding voorzitter SER 2022)

De Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 13, juncto artikel 9 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad;

Besluit:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Raad: Sociaal-Economische Raad
b. voorzitter: voorzitter van de Raad. 
c. personeel: personeel van het secretariaat van de Raad

Artikel 2

1. De voorzitter geniet een maandelijkse vergoeding alsmede een vakantieuitkering en 
eindejaarsuitkering. 

2. De hoogte van de in het eerste lid bedoelde vergoeding en uitkeringen is gelijk aan 
de bedragen en de daarbij behorende percentages, die van toepassing zijn op een 
minister.

Artikel 3

1. Het voorzitterschap van de Raad is een voltijdsfunctie.
2. In afwijking van het eerste lid kan door het dagelijks bestuur van de Sociaal-

Economische Raad, in overleg met de voorzitter, worden bepaald dat het 
voorzitterschap in deeltijd wordt vervuld. In dat geval worden de in artikel 2 
genoemde vergoeding en uitkeringen in evenredigheid vastgesteld.

Artikel 4

1. De voorzitter ontvangt een forfaitaire onkostenvergoeding die gelijk is aan die van 
een minister.

2. De voorzitter kan voor de vervulling van zijn functie beroep doen op een auto met 
chauffeur.

Artikel 5

1. De voorzitter kan desgewenst deelnemen aan de pensioenregeling zoals deze geldt 
voor het personeel.

2. Indien de voorzitter niet deelneemt aan de in het eerste lid bedoelde regeling, kan 
hem ter compensatie een 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 6

1. De voorzitter heeft bij ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid aanspraak op 
doorbetaling van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde vergoeding, respectievelijk op 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering, overeenkomstig de regeling hieromtrent voor 
het personeel.

2. In geval van overlijden van de voorzitter wordt een uitkering verstrekt 
overeenkomstig de regeling hieromtrent voor het personeel.

Artikel 7

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 8

1. Voor zover nodig besluit het dagelijks bestuur van de Raad over de wijze van 
toepassing van deze verordening. 

2. 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. 

3. Een besluit als bedoeld in het derde lid wordt met inbegrip van de financiële 
implicaties kenbaar gemaakt in de externe verantwoordingsdocumenten van de 
Raad.

Artikel 9

De Verordening vergoeding voorzitter SER 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 10

Deze verordening wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking met ingang van de van de dag na de dag van
publicatie in de Staatscourant.

Artikel 12

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening vergoeding voorzitter SER 2022.

Den Haag, …

…
Voorzitter

…
Algemeen secretaris
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Toelichting

Algemeen
De wet op de Sociaal-Economische Raad bepaalt dat de voorzitter van de Sociaal-
Economische Raad (SER) een vergoeding kan ontvangen volgens regels die bij 
verordening van de SER worden gesteld. Voor het laatst is de regeling voor de 
vergoeding van de voorzitter in 2012 geactualiseerd. Met het naderende aantreden van 
een nieuwe voorzitter vindt de Raad het een geschikt moment om de 
vergoedingsregeling te actualiseren. Hoewel inhoudelijk de regels in grote lijnen 
ongewijzigd blijven wordt deze actualisatie met name benut om de verordening te 
moderniseren.

Evenals in de voorganger van deze verordening wordt de vergoeding van de voorzitter 
gekoppeld aan de vergoeding van een (gewone) minister. Met de koppeling aan de 
vergoeding van een minister blijft de vergoeding van de voorzitter binnen de grenzen 
die de Wet normering topinkomens (WNT) daaraan stelt. 

In de Verordening vergoedingen aan leden van de raad, het dagelijks bestuur en de 
commissies worden de vacatievergoedingen voor deelname van raads-, commissie- en 
werkgroepleden aan vergaderingen geregeld. De verordening vergadervergoedingen is 
niet van toepassing op de voorzitter.

Waar in deze verordening wordt gesproken wordt over hij/hem kan ook zij/haar of 
hen/hun gelezen worden.

Artikelsgewijs

Artikel 2
De maandelijkse vergoeding van de voorzitter is gelijk aan die van een minister. Door 
deze koppeling geldt voor de voorzitter dezelfde salarisontwikkeling als voor ministers. 
Ook de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering zijn gelijk aan die van een minister. 
Voor deze beloningselementen is aansluiting gezocht bij de rechtspositie van ministers 
en staatssecretarissen, zoals deze ten tijde van het vaststellen van deze verordening 
zijn neergelegd in de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen.

Artikel 3
Het SER voorzitterschap wordt in beginsel beschouwd als een voltijdsfunctie. 
Desalniettemin bestaat de mogelijkheid om in overleg te besluiten tot een invulling van 
het voorzitterschap in deeltijd. Om praktische redenen is de bevoegdheid om hiertoe te 
besluiten gedelegeerd aan het dagelijks bestuur.

Artikel 4
In het eerste lid is bepaald dat de voorzitter een onkostenvergoeding ontvangt die gelijk 
is aan dat van een minister. De onkostenvergoeding die een minister ontvangt is 
geregeld in het Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen. 

Het tweede lid regelt dat de voorzitter een beroep kan doen op een auto met chauffeur. 
Deze voorziening is bedoeld voor zakelijk verkeer ten behoeve van de SER. De voorzitter 
heeft normaliter ook verschillende nevenfuncties. De auto met chauffeur kan eveneens 
worden gebruikt ten behoeve van nevenfuncties die, naar het oordeel van het dagelijks 
bestuur, voortvloeien uit of van belang zijn voor de vervulling van het voorzitterschap 
van de SER. Indien dit aan de orde is, wordt de voorzitter gecompenseerd voor de door 
hem verschuldigde loonbelasting over het gebruik van de auto met chauffeur, 
overeenkomstig de wijze waarop dat is geregeld ten behoeve van een minister in het 
Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen. 
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Artikel 5
Het personeel van de SER is aangesloten bij de pensioenregeling van het ABP. De 
voorzitter is geen werknemer van de Raad en heeft een bezoldiging die is afgestemd op 
arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers van een vergelijkbaar niveau. Daarom 
is de voorzitter niet van rechtswege aangesloten bij het ABP. De voorzitter werkt echter 
voltijds voor de Raad of, als invulling wordt gegeven aan artikel 3, ten minste een 
substantieel aantal uren. In ieder geval vormt het voorzitterschap van de SER voor 
betrokkene de hoofdfunctie. Om die reden acht de Raad het van belang dat voor de 
voorzitter de mogelijkheid tot een voorziening van pensioenopbouw bestaat. Om deze 
reden wordt de mogelijkheid geboden om desgewenst deel te nemen aan de 
pensioenregeling voor het personeel van de SER. Indien de voorzitter er niet voor kiest 
om deel te nemen aan deze pensioenregeling, kan hem een compenserend bedrag ter 
beschikking worden gesteld. 

Artikel 7
De voorzitter van de SER wordt – evenals ministers – benoemd en ontslagen door de 
Kroon bij koninklijk besluit. In lijn daarmee zijn ten aanzien van de wachtgeldregeling 
van de voorzitter de bepalingen van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 
(APPA), die voor ministers gelden, van overeenkomstige toepassing verklaard.

Artikel 8
In het eerste lid is de bevoegdheid om te besluiten over de wijze van toepassing van de 
verordening om praktische redenen gedelegeerd aan het dagelijks bestuur. Het gaat 
daarbij om bepalingen uit de verordening waarbij beslissingsruimte bestaat over hoe 
deze in praktijk moeten worden gebracht. Een voorbeeld zou kunnen zijn een besluit 
over het verzekeren van aanspraken op grond van artikel 5.
Het tweede lid ziet op bepalingen uit de verordening die aan het dagelijks bestuur geen 
nadere beslissingsruimte laten, maar waarbij in bijzondere omstandigheden een 
afwijkende uitvoeringswijze gewenst is. Dergelijke besluiten dienen, op grond van het 
derde lid, in ieder geval in het jaarverslag en de jaarrekening vermeld te worden. 
Daarnaast kunnen zij, indien daar aanleiding toe bestaat, ook op de website van de SER 
worden geplaatst.

Artikel 10. 
Hoewel de Wet op de Sociaal-Economische Raad daartoe niet verplicht wordt het uit een 
oogpunt van transparantie wenselijk geacht dat deze verordening wordt gepubliceerd.

Den Haag, …

…
Voorzitter

…
Algemeen secretaris


