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Project Beroepsonderwijs, Vakmanschap en Gastlessen 
Het (beroeps)onderwijs is voor de FNV een belangrijke plek om contacten te leggen met leerlingen 
en met (vaak jonge) werknemers in opleiding. En zo de instroom van jonge leden te stimuleren. Het 
project Beroepsonderwijs, Vakmanschap en Gastlessen kijkt hiervoor naar belangrijke 
aandachtspunten, zoals versterken van deelname in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB), ontwikkelen van een geactualiseerde versie op beroepsonderwijs, opbouw van 
een netwerk van leermeesters en gastlessen. Ook een aansprekend aanbod voor jongeren is 
belangrijk. Het Ledenparlement zal op 8 februari 2019 verder over dit onderwerp praten. 

 
Meerjarenwerkplan en resultatenbegroting 2019-2021 
Het Ledenparlement bespreekt het Meerjarenwerkplan en de resultatenbegroting informatief. het 
Ledenparlement stemt in met een contributieverhoging. Op 8 februari 2019 zal het Ledenparlement 
het Meerjarenwerkplan en de resultatenbegroting 2019-2021 vaststellen. 
 

Financiële regeling Kadervergoeding 
Het Ledenparlement neemt een voorstel voor de indexering van kadervergoedingen aan. Het bestuur 
komt nog wel met een onderbouwing bij de indexering van de autokosten.  
 

Vaststellen Inkomensnota 2019 
De concept-Inkomensnota is aangepast na opmerkingen van het Ledenparlement tijdens het overleg 
in september en het verhaal van Prinsjesdag. Deze Inkomensnota 2019 wordt – na nog een paar 
toegezegde kleinere aanpassingen – met algemene stemmen aangenomen.  
 

Vaststellen Arbeidsvoorwaardenagenda 2019 
De concept-Arbeidsvoorwaardenagenda is aangepast na opmerkingen en moties uit het 
Ledenparlement tijdens het overleg in september. Het aangepaste concept wordt besproken, waarbij 
het onder meer gaat over de platformeconomie, het Generatiepact, uitzendbureaus, een bodem in 
de laagste loonschalen en schijnzelfstandigheid. Daarna stemt het Ledenparlement unaniem in met 
de Arbeidsvoorwaardenagenda 2019. 
 

Actualiseren Belastingplan 
In 2015 publiceerde de FNV een belastingplan. Diverse belangrijke punten uit dit plan zijn 
gerealiseerd, zoals de verhogingen van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Na drie 
jaar is het nu wenselijk het belastingplan te actualiseren. Leden van het Ledenparlement kunnen 
opmerkingen en vragen doorgeven. Ook roept het bestuur geïnteresseerden – uit het 
Ledenparlement en sectorraden – op zich aan te melden voor een klankbordgroep, om mee te 
denken over een nieuw belastingstelsel. Dit kan tot 15 december 2018.  
 
 

Voortgang Klimaatakkoord 
Inmiddels hebben zich meerdere milieuorganisaties aangesloten bij de ‘rood-groene coalitie’. Hierin 
is ook steun voor het Kolenfonds. 21 december moet blijken of er een overeenkomst bereikt wordt 
over het Klimaatakkoord. Randvoorwaarden voor de FNV om aangesloten te blijven zijn een eerlijke 
omschakeling en koopkracht. Mocht het zover komen dat we uit het Klimaatakkoord stappen, dan 
wordt het Ledenparlement daarover geïnformeerd. Ook gaan we dan lokaal en regionaal de leden 
informeren en in alle vakbondshuizen het FNV-verhaal vertellen.  
 



Aanvraag Weerstandsfonds Streekvervoer 2018 
Het Ledenparlement stemt in met de financiering van acties voor het cao Streekvervoer vanuit het 
Weerstandsfonds.  
 
 


