Beantwoording vragen uit Integraal Afwegingskader (IAK)
1. Wat is de aanleiding?
Dit Besluit dient ter vervanging van een tweetal besluiten, te weten:
-

het Besluit van 24 september 1959, houdende regelen betreffende de aanvaarding van hun
functie door leden van de Sociaal-Economische Raad en door bestuursleden van produkt-,
hoofdbedrijf- en bedrijfschappen en enige aanverwante onderwerpen;
het Besluit van 22 september 1955, houdende regelen omtrent de onverenigbaarheid van het
lidmaatschap van de Sociaal-Economische Raad met enige andere werkzaamheden.
Het Besluit bevat procedurebepalingen betreffende de benoeming van de leden van de SociaalEconomische Raad en bevat bepalingen omtrent de onverenigbaarheid van het lidmaatschap van
de Sociaal-Economische Raad met andere functies en werkzaamheden.
Voornaamste reden om de besluiten uit 1955 en 1959 te vervangen is om de procedure rondom
deze benoemingen te actualiseren en vereenvoudigen. In dat kader is aangepast dat in het
benoemingsproces geen gebruik meer wordt gemaakt van een specifiek formulier en dat er een
nieuwe incompatibiliteit is opgenomen, te weten het lidmaatschap van de Eerste of Tweede Kamer.
2. Wie zijn betrokken?
De Sociaal-Economische Raad, algemeen erkende centrale en andere representatieve organisaties
van ondernemers en algemeen erkende centrale organisaties van werknemers, overeenkomstig
artikel 4, tweede lid, van de wet op de Sociaal-Economische Raad en leden van de SociaalEconomische Raad.
3. Wat is het probleem?
De besluiten uit 1955 en 1959 zijn verouderd,
meer van deze tijd zijn.

waardoor bepaalde procedures omslachtig en niet

4. Wat is het doel?
Het doel van het vervangen van de besluiten uit 1955 en 1959 is om de procedure rondom deze
benoemingen te actualiseren en vereenvoudigen. Daarnaast is lidmaatschap van de Eerste of
Tweede Kamer als onverenigbaarheid opgenomen, om mogelijke belangenverstrengeling te
voorkomen, vanwege mogelijke advisering door de Raad aan de Eerste of Tweede Kamer.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De overheidsinterventie is zeer beperkt, aangezien het gaat om het actualiseren en
vereenvoudigen van bestaande besluiten.
6. Wat is het beste instrument?
Aangezien het hier gaat om het actualiseren en vereenvoudigen van een besluit, wordt er gebruik
gemaakt van hetzelfde instrument.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De gevolgen zijn beperkt. De procedure rondom de benoemingen van leden van de SociaalEconomische Raad wordt geactualiseerd en eenvoudiger. Er zijn geen gevolgen voor het milieu.

