
31 419 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie
in verband met verdere modernisering van het
stelsel van de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie

C VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1

Vastgesteld 4 november 2008

Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot
het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende
vragen.

De leden van de VVD-fractie hebben met gemengde gevoelens kennis
genomen van het onderhavige wetsvoorstel en hebben enkele vragen.

De product- en bedrijfschappen dienen zowel het algemeen belang als het
belang van de sector/branche en in dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om
iedere vier jaar een draagvlak onderzoek te houden om te kunnen beoor-
delen wat de gevoelens van de ondernemers zijn ten aanzien van hun
schap.

Branchebelang

Het onderzoek wordt vierjaarlijks gehouden onder 400 ondernemers. Er
zijn 17 schappen en 400 000 ondernemers. Dit betekent dat vierjaarlijks
6800 ondernemers worden bevraagd, ofwel nog geen 1,7%. De minister
stelt dat, indien er een positief oordeel komt van 60% van de bevraagde
ondernemers, er sprake is van voldoende draagvlak. Dit betekent dat er
een draagvlak wordt geacht te zijn indien minder dan 1% van de onderne-
mers positief is. Is dit wel serieus te noemen, gelet ook op de steeds weer
terugkerende protesten tegen de verplichte heffingen?

Tijdens de mondelinge behandeling heeft de minister gesteld dat ook al
valt het draagvlak onderzoek negatief uit en onderneemt het schap geen
actie tot verbetering, dit nog niet betekent dat «de stekker er wordt uitge-
trokken». Wat gebeurt er dan, vragen de leden van de VVD-fractie? Als de
Kroon niet ingrijpt, is dan niet het gehele draagvlakonderzoek een
volstrekt wassen neus?

1 Samenstelling:
Van den Berg (SGP), Swenker (VVD), Terpstra
(CDA), Meulenbelt (SP), Ten Hoeve (OSF),
Vedder-Wubben (CDA), Kneppers-Heijnert
(VVD), Westerveld (PvdA), Biermans (VVD),
Schouw (D66), Van Driel (PvdA) (voorzitter),
Leijnse (PvdA), Franken (CDA) (vice-
voorzitter), Thissen (GroenLinks), Goyert
(CDA), Quik-Schuijt (SP), Klein Breteler (CDA),
Huijbregts-Schiedon (VVD), Koffeman (PvdD),
Strik (GL), Kuiper (CU), Lagerwerf-Vergunst
(CU), Rehwinkel (PvdA), Elzinga (SP), Vac. (SP)
en Yildirim (Fractie-Yildirim).
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Algemeen belang

De minister stelt dat het voor de betrokken ondernemer niet goed moge-
lijk is om het algemeen belang van een bedrijf- c.q. productschap te
beoordelen en dat dit ter beoordeling van de Kroon is. Welk zijn de criteria
waaraan de regering het algemeen belang toetst?

De commissie ziet de antwoorden met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Van Driel

De griffier van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Van Dooren
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