Headlines Ledenparlementsvergadering 16 en 17 juni 2017
(Plaatsvervangend) voorzitter Ledenparlement benoemd
Het Ledenparlement heeft Auke van Nie en Eric Nijst tot respectievelijk voorzitter en
plaatsvervangend voorzitter verkozen.

Jaarverslag en jaarrekening 2016
Het bestuur licht de jaarrekening toe. We liggen financieel op koers. Wel blijven we leden verliezen,
hoewel minder dan verwacht. Daarnaast zijn er enkele meevallers. De accountant heeft een
goedkeurende verklaring afgegeven. Het bestuur gaat nog in gesprek met het auditcomité over haar
advies, dat pas laat werd ontvangen. Dit advies benadrukt onder meer de wenselijkheid van een
flinke investering in ledenwinst. Het Ledenparlement geeft goedkeuring aan de jaarrekening en het
jaarverslag 2016 en verleent het bestuur décharge.

Rapportage eerste vier maanden 2017
Het bestuur heeft de rapportageperiode aangepast van drie naar vier maanden, zodat de rapportage
beter past in de vergadercyclus. Tijdens deze vergadering geeft het bestuur een presentatie met de
rapportage over januari tot en met april.

Meerjarenbeleidsplan en congresresolutie
Het Ledenparlement ondersteunt de resolutie van het congres in mei nagenoeg volledig. Twee
onderwerpen vroegen nog om nadere discussie, omdat daar tijdens het congres geen duidelijke
meerderheid voor was: een streven naar een 32-urige werkweek en belasten van robotisering en
digitalisering. Dit leidt tot twee amendementen, die samen met het Meerjarenbeleid met algemene
stemmen worden aangenomen.

Budgetsystematiek
Ook de externe commissie heeft geconcludeerd dat een systematiek voor het toekennen van
budgetten aan de sectoren gebaseerd op objectieve uitgangspunten niet mogelijk is. Het bestuur
stelt daarom voor dat zij in september met een voorstel komt voor bestuurlijke – waaronder
strategische – uitgangspunten voor de budgetverdeling. Plannen en activiteiten vormen dan de basis
bij de verdeling. Aanvullend doet het bestuur in september ook een voorstel voor de
besluitvormingsprocedure rond budgetverdeling, waarbij de besluitvorming in twee rondes zal
plaatsvinden.

Acties Onderwijs
De sector Onderwijs vraagt om een forse bijdrage uit het Weerstandsfonds voor de acties in het
Primaire Onderwijs. Het Ledenparlement gaat met algemene stemmen akkoord.

Strategische sectoren en focusgebieden
Het Ledenparlement heeft tijdens de vergadering een oriënterende discussie over de criteria voor
aanwijzen van strategische sectoren en focusgebieden (zoals in een eerder stadium Schiphol). Het
Ledenparlement krijgt alvast een doorkijkje naar de mogelijke gevolgen.

Samenstelling commissies Ledenparlement
Het Ledenparlement spreekt tijdens de vergadering over de samenstelling van commissies. Daarbij
worden twee voorstellen voor algemene uitgangspunten aangenomen. De eerste roept de sectoren
op aan te geven of een kandidaat steun uit zijn sector heeft. De tweede bepaalt dat er maximaal één

lid per sector mag zijn. Vervolgens heeft het Ledenparlement in vijf stemrondes de leden van de
financiële commissie gekozen. In september volgen de verkiezingen voor de andere commissies.

Arbeidsmarkt in de SER
Binnen de SER is verder gesproken over de arbeidsmarkt, naar aanleiding van de door kaderleden
ingebrachte brandbrief over de race naar beneden. Concreet gaat het over loondoorbetaling bij
ziekte, aanbesteding, fiscale verschillen en het duurder maken van flexwerk.

Pensioendossier
Bij de pensioenen wordt gesproken over het proces. Eerder is gekozen een nieuw pensioenstelsel
niet aan de politiek over te laten. Daarom is in de SER de afgelopen jaren gesproken over een minder
rentegevoelig pensioenstelsel. Er ligt nog geen concept-briefadvies dat voldoet. Uitgangspunt blijft
de eigen pensioenvisie van de FNV. Vanuit het Ledenparlement wordt ervoor gepleit de achterban
tijdig te informeren en te mobiliseren als een patstelling dreigt. Volgens het bestuur is dit pas een
volgend stadium. De eerder gekozen variant ligt namelijk nog steeds op tafel.

Investeringsplannen
Het Ledenparlement stemt in met de investeringsplannen voor vijf verschillende projecten: het CWCproject CSR4real – een samenwerking met de Zweedse vakbeweging –, projecten van de sector
Uitkeringsgerechtigden en van Bouwkolom en een voortzetting van Handhaving en Naleving.

