
  
 
 
 

OPROEP 
STRIJD VOOR INKOMEN 

 

 
 

Op 10 en 11 juni komt het LP bijeen. Op de agenda staan o.m. voorstellen van het AB FNV met 
betrekking tot de Sector Senioren op basis van het rapport van de ‘Commissie Goede 
Diensten’. Nu op 20 mei het LP met 66 tegen 25 het royement van voorzitter van het 
Sectorbestuur Senioren Jan de Jong heeft onderschreven belooft dat niet veel goeds! 
Gezien weinig zakelijke maar emotionele discussie in het LP over het royement is het de vraag 
of herstel en versterking van FNV centraal zal staan als DÉ  belangenorganisatie voor het 
inkomen van de van werken (in het verleden, nu en in de toekomst) afhankelijke bevolking. 
 
Wij vrezen daarentegen verder verval, aftakeling en uiteenvallen van de FNV. Dat kunnen wij 
niet lijdzaam toezien in een tijd waarin ernstige aanvallen op het inkomen van de bevolking 
zijn ingezet en worden voorbereid! Immers de inflatie loopt sterk op en het kabinet is driftig 
op zoek naar (belasting)maatregelen om tekorten en grotere uitgaven in de begroting te 
dekken.  
Ook staat op de agenda van het LP een voorstel tot aanpassing van het Wetstontwerp 
Toekomst Pensioenen dat ook grote invloed zal hebben op het inkomen van huidige en 
toekomstige gepensioneerden!   
 
Wij roepen daarom op om op 10 juni om 09.00 uur in grote getale bijeen te komen in het 
Centrale Vakbondshuis Facet in Leidsche Rijn.  Waar om 10 uur de bij deze oproep gaande 
Verklaring aan het Ledenparlement wordt aangeboden.  
 
Deze mobilisatie op 10/6 zal dus de kern van bestaan van de VAKBEWEGING aan de orde 
stellen: STRIJD VOOR INKOMEN 
 
 
 

c o n c e p t     Programma 
 

09.00 Verzamelen bij het FACET en begroeting van de LP-leden die binnenkomen. 
 

10.00 Aanbieding van de Verklaring aan de voorzitters van LP en AB/HB 
 

10.30 Sprekers die de huidige strijd voor inkomen schetsen: 
 
– coördinator arbeidsvoorwaarden  

– sector besturen BAGGS Inkomen 
– cao onderhandelaars 

– deelnemers aan inkomen acties: Voor 15 (was Voor 14), Niet mijn Schuld, APC,   
Actiecomité Red het Pensioenstelsel, ….)  
 

12.00  Afsluiting met lunch  



 
Verklaring kaderleden FNV 10 juni 2022 

 

STRIJDEN VOOR HUIDIG EN TOEKOMSTIG INKOMEN  
IS EEN KERNTAAK VAN DE FNV  

 
 

INFLATIE  
De oplopende inflatie bedreigt de koopkracht van de hele bevolking.  
De vakbeweging is DÉ belangenorganisatie om op te komen voor het inkomen van de werkende 
bevolking. In lopende cao-onderhandelingen staat loon en koopkracht daarom terecht hoog op de 
agenda. Maar helaas kan niet de hele loon-afhankelijke bevolking rekenen op een aan de inflatie 
aangepaste cao.  
 
EENHEID VERSTERKEN DOOR INKOMEN-OFFENSIEF 
Met een “inkomen-offensief” kan de FNV haar taak van belangenbehartiger van de werkende 
bevolking waarmaken en de eenheid in de FNV versterken. Eenheid die de laatste tijd ernstige schade 
heeft opgelopen door meningsverschillen binnen de FNV en door disciplinaire maatregelen die door 
het Algemeen Bestuur zijn genomen.  
Eisen binnen het offensief zijn: hoger minimumloon, instandhouding koppeling met AOW (zonder 
“sigaren uit eigen doos), indexatie pensioenen voor elke generatie,  Automatische Prijs Compensatie, 
Minimum-uurloon 15 € (Voor 15), herstel Studiefinanciering (‘Niet mijn schuld’), ... 
 
RECHT ZETTEN WAT SCHEEF IS 
Met dit offensief en de daarbij te ontwikkelen vakbondsmacht kan (verdere) aftakeling van de FNV 
worden voorkomen en kunnen met elan weer leden worden gewonnen en opnieuw lid gemaakt. In 
plaats van via POLDEREN verslechteringen verzachten gaan we met strijd en vakbondsmacht RECHT 
ZETTEN WAT SCHEEF IS! 
 
LEDENPARLEMENT 
Wij vragen het Ledenparlement daarom het Algemeen Bestuur van de FNV op te dragen om:  
 
1. krachtdadig een vakbonds-offensief rond de Kerntaak INKOMEN te ontwikkelen om de huidige 
aanval op de koopkracht van de (toekomstige, huidige en gepensioneerde) werknemers af te slaan en 
de arbeidsinkomensquote ten gunste van werknemers om te buigen.  
 
2. zorg te dragen dat binnen de FNV het PRIMAAT van de VERENIGING wordt hersteld boven de 
WERKORGANISATIE en dus de werkorganisatie de vereniging ondersteunt in het ontwikkelen en 
uitvoeren van beleid en niet louter een instrument is om beleid in verenigingsorganen door te 
drukken. 
 
3. bovengenoemde offensief-eisen samen met betreffende sectoren en actie-initiatieven in FNV verder 
uit te werken  en in een gezamenlijke campagne in te bedden. Daarmee de democratisch gekozen 
organen in FNV (Sectorbestuur, Sectorraad en Afdelingsbesturen) actief in te schakelen in vervulling 
van de Kerntaak van de vakbeweging: Strijd voor Inkomen. 
 
 
 


