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Budgetsystematiek
Het Ledenparlement krijgt een toelichting op een budgetteringsvariant van de externe commissie die
naar de budgetsystematiek kijkt. Deze variant hanteert alleen het aantal leden en het percentage van
de werkgeversbijdragen als verdeelsleutels. Het Ledenparlement houdt echter vast aan de opdracht
voor een uitwerking met vier verdeelsleutels, namelijk ook met aantallen cao’s en kaderleden.
Tevredenheid is er wel over het principe van een vaste voet in deze variant. Die is van groot belang
voor een aantal sectoren dat minder met traditioneel vakbondswerk bezig is, zoals Senioren en
Uitkeringsgerechtigden. Afgesproken wordt dat voor de volgende ronde een voorstel wordt
uitgewerkt met vier verdeelsleutels en een vaste voet, waarbij ook de effecten zijn doorgerekend.
Het bestuur geeft verder aan te hechten aan een centrale inning en verdeling van de
werkgeversbijdragen.

Opzet congres 10 en 11 mei
Het bestuur geeft een toelichting op de opzet van het congres. Vanuit het Ledenparlement bestaat
bezwaar tegen de opzet met deelsessies. Er is behoefte aan meer ruimte voor plenair debat. In drie
moties wordt gevraagd om twee volwaardige congresdagen, verkiezing van het bestuur aan het
einde van de tweede dag, met de mogelijkheid uit te wijken naar 18 mei en uitbreiding van de
congrescommissie met leden vanuit het Ledenparlement. Na stemming (54 voor, 48 tegen, 1
onthouding) over twee volwaardige congresdagen, neemt het bestuur ook het voorstel over voor
uitbreiding van de congrescommissie voor invulling van het aangepaste programma. Wel houdt het
bestuur vast aan de verkiezing op de tweede dag. Dan kan het beleid tijdens de jaarvergadering in
juni worden vastgesteld op basis van het advies van het congres. Dit voorstel wordt met algemene
stemmen aangenomen.

Reparatie opbouw en derde jaar WW
Het bestuur licht toe dat het nu technisch mogelijk blijkt de reparatie vorm te geven. Dit via
verzamel-cao’s die algemeen verbindend worden verklaard. Het Ledenparlement geeft het bestuur
complimenten voor de manier waarop dit alsnog is gerealiseerd. De volgende stap is nu mensen aan
te sluiten die niet onder een cao vallen. De reparatie kan overigens niet met terugwerkende kracht
gedaan worden.

Pensioendossier
Conform afspraak wordt in de SER gepraat over een nieuw pensioenstelsel dat voldoet aan de
pensioenvisie van de FNV. Er is een notitie in omloop, die zeker geen conceptstuk is en zeker niet de
uitkomst is die aan het Ledenparlement wordt voorgelegd. Het bestuur wil een extra tussenronde
inlassen om een aantal dilemma’s in de discussie voor te leggen. Daarnaast benadrukt het bestuur
dat het Ledenparlement in alle fasen van de besluitvorming nadrukkelijk betrokken wordt. Een
concept wordt eerst aan het Ledenparlement voorgelegd, gaat daarna de vereniging in en komt
vervolgens weer terug naar het Ledenparlement.

Publiciteit ‘sociaal akkoord’ en conceptadvies cultuursector
In tegenstelling tot publiciteit in de media is er geen sprake van een sociaal akkoord in SER-verband.
Het bestuur licht toe wat er wel speelt binnen de SER. Naar aanleiding van de brandbrief over de race
naar beneden is binnen de SER besproken gezamenlijk te komen tot een analyse van de oorzaken
van deze race. Vervolgens komt een conceptadvies van de SER over de cultuursector aan de orde.
Het bestuur ziet dit als mooi voorbeeld van een analyse van een sector, met aanzetten wat je
sectoraal kunt doen tegen de race. De sector Kunsten ondersteunt het advies van harte: de situatie

in de creatieve sectoren is schrijnend. En dat raakt de hele maatschappij, armoede zit niet alleen in
materiële zaken. Het advies wordt met algemene stemmen vastgesteld.

CO2-neutraal maken energiecentrales
Er wordt een motie ingediend om alle energiecentrales CO2-neutraal te maken en de kosten van de
energietransitie niet bij de huishoudens te leggen. Vanuit het Ledenparlement en het bestuur wordt
gesteld dat meer discussie nodig is en dat werknemers van de centrales en de klimaatwerkgroep
betrokken zouden moeten zijn. De motie wordt verworpen.

Evaluatie campagne Zo Werkt Nederland
De eerste evaluatie van de campagne Zo Werkt Nederland laat zien dat zichtbaarheid, bereik en
waardering van de uitingen goed zijn. 3.741 mensen hebben zich door de campagne direct
ingeschreven. Het Ledenparlement spreekt steun uit voor voortzetting van de campagne. Daarbij
licht het bestuur nog toe dat de campagne echt gericht is op werkenden. De voorzitter stelt vast dat
bij algemene stemmen is besloten dat de gereserveerde gelden vrijgemaakt kunnen worden voor
voortzetting.

Eerlijker stoppen met werken
Het bestuur geeft een korte toelichting op het 11-puntenplan. De FNV is het niet eens met de
versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en wil de AOW als basisvoorziening versterken. De
inkomensnadelen bij een vroegere ingang van de AOW zijn – voor lagere inkomens – zo klein
mogelijk gehouden.

Gevolgen Brexit
Vanuit het Ledenparlement wordt gevraagd naar de visie van het bestuur op de gevolgen van de
Brexit voor baanverlies of -winst. Het bestuur trekt hierin samen op met de Europese (EVV) en de
Engelse (TUC) vakbeweging en blijft het Ledenparlement informeren over ontwikkelingen in het EVV.

Onderwijsacties
De AOb nuanceert het beeld dat de actiegroep PO in Actie buiten de bond om zou hebben gewerkt.
De AOb was al snel betrokken en het is nu een gezamenlijk initiatief. Er wordt gewerkt aan acties
richting Prinsjesdag. Daarnaast vraagt de AOb aandacht voor de arrestatie van de voorzitter van de
Surinaamse Onderwijsbond tijdens een vreedzame demonstratie. Het bestuur zegt alle steun toe.

