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Betreft: SER-aangelegenheden
Draagvlaktoets
Elk schap moet iedere vier jaar door middel van een representatieve steekproef bij de
ondernemers een draagvlakonderzoek uitvoeren. De SER (Toezichtkamer) houdt toezicht op
de uitvoering van het onderzoek.
De productschappen hebben te kennen gegeven om het onderzoek bij de ondernemers in
de tweede helft van 2011 te houden. Dan moet wel aan de voorwaarde zijn voldaan dat de
bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de Ministeriële Regeling (MR)
van kracht zijn. Het ministerie van SZW verwacht dat AMvB en MR rond 1 april 2011 in
werking zullen treden.
In het Algemeen Overleg (AO) tussen de vaste Kamercommissie SZW van de Tweede
Kamer en de minister van SZW op 24 november j.l. heeft de minister het voorstel gedaan om
het draagvlakonderzoek door de schappen in 2011 versneld uit te voeren zodat in het
voorjaar van 2012 alle resultaten voor de Kamer beschikbaar zijn.
Het onderzoek (de representatieve steekproef) moet door een onafhankelijke
onderzoeksinstelling worden uitgevoerd. Het PT heeft daarvoor Bureau Bartels B.V. te
Amersfoort opdracht gegeven. Het PT streeft er naar om de daadwerkelijke enquête (“het
veldwerk”) rond oktober 2011 bij de ondernemers uit te voeren.

Representativiteitstoets
Een schap moet om de vier jaar bij de SER aantonen dat de dragende
ondernemersorganisaties nog voldoende representatief zijn. Het PT moet in 2011 weer een
representativiteitsonderzoek houden. De resultaten van dit onderzoek moeten vóór 2012 bij
de SER worden aangeleverd. Het onderzoek zal in de tijd gedeeltelijk samenvallen met het
draagvlakonderzoek.
De Toezichtkamer van de SER heeft een protocol opgesteld waarin de eerdere eisen die
aan het onderzoek werden gesteld, zijn aangescherpt. De Toezichtkamer en het PT
bespreken begin 2011 onder meer welke criteria er per dragende organisatie zullen worden
gehanteerd. Het secretariaat van het PT heeft deze inventarisatie vorig jaar bij alle dragende
ondernemersorganisaties uitgevoerd. De Toezichtkamer legt de met het PT hierover
gemaakte afspraken vast. Dit document vormt de basis voor het schriftelijke verzoek aan de
dragende ondernemersorganisaties om de benodigde gegevens vóór de zomer van 2011 bij
het PT aan te leveren.
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Toezichtplan 2011
De SER (Toezichtkamer) heeft de wettelijke taak om vóór 1 oktober een Toezichtplan vast te
stellen. Dit plan geeft aan hoe de TK het toezicht op de schappen voor het komende jaar
vorm zal gaan geven. Het Toezichtplan 2011 is het tweede plan dat door de Toezichtkamer
is opgesteld.
De bevindingen van de Toezichtkamer worden jaarlijks in een apart Toezichtverslag
gerapporteerd. Onlangs heeft de Tweede Kamer het Toezichtverslag 2009 besproken.
Naast de reguliere activiteiten geeft de Toezichtkamer in 2011 extra aandacht aan de
volgende speerpunten:
• het omgaan met klachten
• het financieel beheer (doelmatigheid)
• de transparante verantwoording (intern toezicht)
Deze speerpunten leiden in 2011 tot de volgende themaonderzoeken:
• Themaonderzoek naar klachtenbehandeling (maart). Het onderzoek gaat na hoe de
klachtenafhandeling binnen het schap is georganiseerd en in de praktijk
functioneert. Worden de klachten op de juiste wijze onderkend en behandeld?
• Themaonderzoek naar doelmatig financieel beheer (juni). De Toezichtkamer
beoordeelt de doelmatigheid van het financiële beheer van de schappen op
procesmatige aspecten. Streven de schappen in het kader van hun financieel
beheer actief naar doelmatigheid?
• Themaonderzoek naar intern toezicht (december). De wijze waarop het interne
toezicht door een schap is georganiseerd, is een belangrijke indicatie voor het
vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid van het schap. Hoe hebben de
schappen hun interne toezicht vormgegeven en hoe functioneert het in de praktijk?
•

Eindrapportage SER themaonderzoek Integriteit (Belangenverstrengeling)
Deze rapportage komt voort uit het Toezichtplan 2010. Dit themaonderzoek is door de
Toezichtkamer verricht om te beoordelen of de schappen (de schijn van)
belangenverstrengeling weten te voorkomen.
De algemene conclusie van de Toezichtkamer is dat de schappen voldoen aan de gestelde
procedurele vereisten ten aanzien van het voorkomen van (de schijn van)
belangenverstrengeling. De Toezichtkamer doet onder meer de volgende aanbevelingen:
• het waarborgen van blijvende aandacht en controle voor het integriteitprotocol
• het waarborgen van blijvende aandacht en controle voor het aannemen van
uitnodigingen, geschenken en het gebruik van bedrijfsmiddelen
• maatregelen treffen en het waarborgen van blijvende aandacht en controle voor het
onthouden van beraadslaging en besluitvorming door bestuurders over
onderwerpen die hun persoonlijke of andere rechtstreekse belangen raken.
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AO Toezichtverslag 2009
De vaste Kamercommissie SZW van de Tweede Kamer heeft op 24 november 2010 het
SER-Toezichtverslag 2009 met de minister van SZW besproken. De minister heeft in dit
Algemeen Overleg (AO) aangegeven dat hij een definitieve afweging over het al of niet
voortbestaan van de PBO pas wil maken als hij over alle relevante gegevens beschikt. In dat
verband heeft hij het volgende aan de Tweede Kamer voorgesteld:
• de draagvlakonderzoeken worden door de schappen in 2011 versneld uitgevoerd
zodat in het voorjaar van 2012 alle resultaten beschikbaar zijn
• de reguliere vierjaarlijkse evaluatie door de overheid (art.139 Wbo) over de
doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de schappen wordt niet,
zoals gepland, in 2012 uitgevoerd maar al in 2011 zodat deze informatie ook begin
2012 beschikbaar is.
• In 2011 wordt tevens een overzicht gemaakt van alle activiteiten van de schappen
en eventuele uitvoeringsmodaliteiten daarvan door bedrijfsleven en/of overheid.
Het Kamerlid Aptroot heeft in het AO aangegeven dat hij een motie zal indienen om de
schappen op te heffen. Naar verwachting zal het (plenaire) Voortgezet Overleg ( VO) in
januari 2011 plaatsvinden. Dan zal duidelijk worden welke moties er worden ingediend en in
hoeverre deze op steun van de kamer kunnen rekenen en ook hoe de minister van SZW op
de eventuele moties zal reageren.
De voorzitter van de SER heeft over de besluitvorming inzake de toekomst van de PBO een
brief aan de minister van SZW gestuurd met afschriften aan de minister van EL&I en de
vaste Kamercommissie SZW (bijlage 1).

Vacatievergoedingen bestuursleden SER
De SER heeft onlangs een verordening vastgesteld waarin de vergoedingen voor de leden
van de raad, het dagelijks bestuur en de commissies worden geregeld. Een nieuw aspect
daarin is dat de hoogte van de vacatievergoeding wordt gekoppeld aan de duur van de
vergadering. Voor een vergadering van één tot drie uur geldt de
(standaard)vacatievergoeding. Voor kortere vergaderingen wordt 50% van het
standaardtarief toegekend; voor vergaderingen langer dan drie uur 150%. De
vacatievergoeding voor voorzitters van commissies en werkgroepen is 125% van de
vergoeding voor gewone leden (bijlage 2).
Het bestuur van het PT heeft eerder besloten om de vergoedingen aan te passen aan de
loonontwikkeling binnen de CAO voor de PBO. Overigens liggen deze vergoedingen op een
lager niveau dan deze SER-verordening toestaat.
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