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Vaststelling bijdrage A-taken en contributie leden ADSA 
Het Ledenparlement stelt de bijdragen voor de A-taken en de contributie voor de ADSA-leden vast. 
Daarbij belooft het bestuur onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een gezinslidmaatschap 
en – allereerst binnen de Jongerenstrategie – onderscheid in tarieven. Wel moet opgepast worden 
dat dit niet leidt tot een te snel en groot inkomstenverlies. Het bestuur onderzoekt bovendien of de 
communicatie over lagere contributie bij verlies van inkomsten voldoende is.   
 

FNV Werkplan 2021 en (activiteiten)begroting FNV 2021 
Het Ledenparlement verleent goedkeuring aan het FNV Werkplan en de begroting 2021. De 
sectorwerkplannen komen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar. Ook wordt 
goedkeuring verleend aan de begroting FNV 2021 (inclusief A-taken).   
 

FNV Toekomstvast 
Het plan FNV Toekomstvast bevat voorstellen voor veranderingen die belangrijke onderdelen van de 
FNV dienstverlening raken. De meer gedetailleerde invulling hiervan volgt in de uitvoeringsfase. De 
sectorplannen moeten de verbinding maken met FNV Toekomstvast. De fractie senioren wil graag 
meer grip op het proces rond FNV Toekomstvast. Het bestuur zegt toe met het Ledenparlement een 
activiteitenoverzicht te delen. Hierdoor krijgt het Ledenparlement meer grip op de uitvoering en kan 
het zo nodig het bestuur aanspreken. Het Ledenparlement keurt het plan FNV Toekomstvast goed.  
 

FNV Belastingservice 
Er werd al een paar jaar gekeken naar reorganisatie van de FNV Belastingservice. Het aantal 
gebruikers neemt af en veel invullers vertrekken de komende jaren door hun hogere leeftijd. 
Daarnaast stelt de Belastingdienst steeds meer (digitaliserings)eisen en lopen de kosten van de 
service op. Corona heeft de urgentie voor een reorganisatie vergroot. Er zijn met spoed maatregelen 
nodig om de service – ondanks corona – ook in 2021 beschikbaar te maken. Hierbij wordt onder 
meer gekeken naar inzet van e-learning en een efficiëntere spreiding van de service (aantal 
invullocaties). Het Ledenparlement vraagt via een motie de bestaande beleids- en werkplannen voor 
de FNV Belastingservice op bij het bestuur.  
 

Pensioenakkoord 
Het bestuur informeert het Ledenparlement over de stand van zaken rond het pensioenakkoord. Er 
zijn verschillende middelen en kanalen ingezet om (kader)leden te informeren over dit akkoord. 
Daarnaast hebben de sociale partners via de media samen een dringende oproep gedaan om tot de 
invoering (uiterlijk 2026) alvast te handelen in de geest van het pensioenakkoord. Minister Koolmees 
lijkt hier vooralsnog positief op te reageren. Wat een overgangsregeling mogelijk maakt, die ook 
dreigende kortingen voorkomt. Zo nodig voeren we de druk op om dit te realiseren, met de komende 
Tweede Kamer-verkiezingen als extra drukmiddel.   
 
  


