Headlines Ledenparlementsvergadering 13 april 2018
Verenigingsdemocratie direct aangesloten sectoren
Tijdens het Ledenparlement van 15 en 16 juni neemt het Ledenparlement besluiten gebaseerd op
het project Verenigingsdemocratie direct aangesloten sectoren. Vooruitlopend op de nieuwe
verkiezingen voor sectorraden en sectorbesturen in 2019. Nu is de vraag welke aandachtspunten
sectoren nog zien. Zo vraagt de sector Uitkeringsgerechtigden om een uitzondering op digitale
verkiezingen – de sector wil graag verkiezingen tijdens regionale bijeenkomsten. Eventuele
statutenwijzigingen die een gevolg zijn van het project worden rond 23 mei naar de leden van het
Ledenparlement gestuurd.

Het Offensief
De commissie Offensief bereidt besluitvorming op 18 mei voor over plan, focuscampagnes en
thema’s. Het Ledenparlement bepaalt de kaders en de sectoren inventariseren kansen om
gezamenlijk aan de slag te gaan met de thema’s/oorzaken uit het offensief.

Aanbevelingen uit de evaluatie verkiezingen en verkiezingsreglementen
Het bestuur bespreekt de aanbevelingen uit de evaluatie van de verkiezingen en
verkiezingsreglementen met het Ledenparlement. Zo licht het bestuur het voorstel toe voor een
versnelde procedure bij tussentijdse verkiezingen. Omdat er bij een tussentijdse verkiezing al een
zittend bestuur is, kan heel gericht worden gezocht. Het Ledenparlement bepaalt uiteindelijk of
daarvoor een versnelde procedure wordt gebruikt of niet. Tijdens de bespreking van de
aanbevelingen wordt nogmaals benadrukt dat het Ledenparlement het hoogste orgaan van de FNV
is. Dit betekent ook dat het Congres een andere rol heeft gekregen en geen statutaire bevoegdheden
meer heeft.

SER-advies Energietransitie en Werkgelegenheid
Er is een achterbanversie van het SER-advies Energietransitie en Werkgelegenheid vastgesteld, met
het oog op de vaststelling in de SER van 19 april. In het advies krijgen onder meer koopkracht,
arbeidsvoorwaarden en scholing aandacht. Dit advies is belangrijk voor de uitwerking van het
arbeidsmarktbeleid in het kader van de gesprekken die rond de zomer moeten leiden tot een
klimaatakkoord 2020-2030 op hoofdlijnen. Dit akkoord is de Nederlandse bijdrage aan de realisatie
van de afspraken uit het internationale klimaatakkoord van Parijs. Er moet nog een FNV-brede visie
op het energiebeleid komen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de koopkracht van de FNVleden. Het Ledenparlement stemt in met het SER-advies Energietransitie en Werkgelegenheid. Ook
stemt het Ledenparlement in met deelname aan het klimaatakkoord, zonder dat de FNV zich op
voorhand vastlegt op de uitkomsten.

Onderzoek intimidatie kaderleden
Er zijn voorstellen gedaan voor een betere bescherming van kaderleden en voor onderzoek naar
intimidatie. Het Ledenparlement gaat akkoord met een onderzoek door de Kaderacademie naar
intimidatie van kaderleden. Daarnaast kan op basis van de voorstellen al aan een betere
bescherming gewerkt worden.

Pensioendossier
De FNV spreekt in SER-verband nog steeds over het Pensioendossier, met als uitgangspunt de eerder
in het Ledenparlement vastgestelde Pensioenvisie. Er wordt gezocht naar een verbinding tussen de
AOW-leeftijd en de pensioenopbouw. Door onze inzet en het voeren van campagne, en wat politieke
druk, is er enige beweging gekomen, maar we zijn er nog lang niet, stelt het bestuur vast.

Rondvraag
Tijdens de rondvraag kwam onder meer het kabinetsplan voor loondispensatie bij mensen met een
beperking aan de orde. Het College voor de Rechten van de Mens heeft een afwijzend advies
uitgebracht, en op 25 april is er een debat over in de Tweede Kamer. De FNV start een actie, met
onder meer een paginagrote advertentie in de landelijke kranten.

