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Kadervergoedingen en contributies 
Tijdens het overleg wordt besloten de kadervergoedingsregelingen aan te passen en contributies te 
verhogen.  
 

Meerjarenwerkplan en resultaatbegroting 2020 
Het Ledenparlement keurt het meerjarenwerkplan en de resultaatbegroting 2020 goed. Sectoren en 
afdelingen krijgen de opdracht resultaatgerichte plannen te leveren waarin ledengroei, ledenbehoud 
en een bezuinigingsopdracht zijn verwerkt. Uiterlijk september 2020 moet er een eerste beeld zijn 
hoe we de begrotingen voor 2021 en 2022 sluitend kunnen maken. Het bestuur geeft aan ook 
onverminderd door te gaan met het Ledenplan en Focus & Verbinding.  
 

Nota beleid Midden-Oosten en Noord Afrika (MENA) 
De nota MENA beschrijft de activiteiten die met steun van de FNV (kunnen) worden gedaan. Omgang 
met vakbondsrechten en mensenrechten in deze regio heeft invloed op de politieke en economische 
omstandigheden van mensen in Europa en dus Nederland. Als wij als FNV willen dat de mondiale 
race naar beneden stopt, moeten we de zwakste schakels aanpakken en zorgen voor respect voor 
vakbondsrechten en mensenrechten in het algemeen. Het Ledenparlement keurt de nota en het 
actieplan goed.  
 

Notitie platformeconomie 
Platforms kunnen regulier werkgeverschap wegconcurreren. Vanwege zorgen hierover is een notitie 
over de platformeconomie opgesteld. Tijdens deze vergadering wordt een nieuwe versie besproken, 
waarin de laatste ontwikkelingen zijn meegenomen. Het betreft een ‘levend document’. Het bestuur 
zal met de sectorraad Zelfstandigen doorpraten over de inzet met de sectorraad. Ook wil het bestuur 
verder praten met de Horecabond over de constructie van Temper. De notitie en de voorgestelde 
aanpak en strategie worden met instemming ontvangen door het Ledenparlement.  
 

Reactie Klimaatakkoord 
Het Ledenparlement stemt in met de definitieve brief naar Klimaatakkoord-voorzitter Nijpels. De FNV 
blijft betrokken bij het Klimaatakkoord om de belangen van de leden te behartigen, zolang wordt 
voldaan aan onze eisen. Die betreffen drie doelen: een ambitieus klimaatbeleid, aandacht voor 
volwaardige werkgelegenheid en eerlijke verdeling van lusten en lasten.  
 
 
 
 


