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Geachte mevrouw Schippers, 

 

De Tweede Kamer heeft u de opdracht gegeven de mogelijkheid te onderzoeken voor een 

stabiel kabinet  uit VVD, CDA, D66 en GroenLinks. 

In deze brief geeft de FNV u haar wensen en voorstellen voor een nieuw kabinet en 

regeerakkoord mee. 

 

Nederland heeft behoefte aan een sociaal kabinet. Een kabinet met een positieve agenda 

die tegemoet komt aan de dringende wens uit de samenleving voor meer zekerheid in 

arbeid en inkomen. Een agenda die op een breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen. 

 

Het nieuwe kabinet zal een aanzienlijk verbeterde economische en financiële situatie 

aantreffen. De werkgelegenheid neemt weer toe, maar het betreft in hoofdzaak onzekere 

banen. November jl. stuurden FNV, CNV en VCP een brandbrief aan de voorzitter van de 

Sociaal- Economische Raad waarin alarm werd geslagen over de race naar beneden in 

arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid, die in Nederland is ingezet (bijlage). Aan de hand 

van voorbeelden uit uiteenlopende sectoren lieten we zien dat bedrijven steeds vaker 

concurreren op arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid en minder op innovatie en kwaliteit. 

Meer mensen raken afhankelijk van onzekere banen met weinig perspectief op verandering. 

Het vangnet voor mensen die werkloos, ziek of gewoon oud worden vertoont steeds grotere 

gaten. Daarnaast maken mensen zich zorgen over de kwaliteit en toegankelijkheid van 

publieke diensten.  

 

  

Datum Uw kenmerk 

29 maart 2017  
Ons kenmerk Telefoonnr. 

17-040/HB/HvdV/hc 088-3682076 
Onderwerp E-mail 

Kabinetsformatie Henk.vandervelden@fnv.nl 



 

 

Datum 

29 maart 2017 
Ons kenmerk 

 
Pagina('s) 

2 van 13 

De toenemende onzekerheid is een constatering die breed wordt gedeeld. Uiteenlopende 

organisaties als het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Nederlandsche Bank, de Europese 

Commissie en meest recent nog de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

hebben gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van onzeker werk en inkomen voor 

mensen, de economie en de kwaliteit van de samenleving. 

Ze laten ook zien dat de toename van onzekere arbeid geen natuurverschijnsel is, maar is 

uitgelokt door beleid van eerdere kabinetten. Dat betekent dat de ontwikkeling ook kan 

worden gekeerd. We moeten aan de slag, want het komt niet vanzelf goed.  

 

Het vorige kabinet heeft samen met sociale partners een begin gemaakt met het 

terugdringen van onzekere arbeid. De FNV gaat ervan uit dat het nieuwe kabinet die lijn zal 

voortzetten. Uit de voorbeelden in onze brandbrief blijkt hoe vaak doorgeslagen 

marktwerking en deregulering een rol spelen bij de race naar beneden. De FNV wil minder 

marktwerking en een beter gereguleerde markt. Het mededingingsbeleid en de 

aanbestedingsregels moeten niet alleen over de laagst mogelijke prijs voor de consument 

gaan. In haar rol als marktmeester moet de overheid ook sociale en milieudoelstellingen 

nastreven. Daarbij hoort dat goedwillende ondernemers worden beschermd tegen de 

concurrentie van kwaadwillende ondernemers die zich niet aan sociale of milieunormen 

wensen te houden. De regels moeten strenger worden en de regels moeten worden 

gehandhaafd, zodat goedwillenden niet worden gedwongen mee te gaan in de race naar 

beneden.  

 

De FNV wil dat het gelijke speelveld tussen vaste, flexibele en zelfstandige arbeid wordt 

hersteld. Wie voor een ander hetzelfde werk doet, moet een gelijk inkomen hebben en een 

gelijke bescherming genieten. Zo worden werkenden weer meer collega’s en minder elkaars 

concurrenten. Te vaak wordt vooral naar aanpassing van het vaste contract gekeken. Het is 

natuurlijk niet zo dat verkleining van de zekerheden van het vaste contract gaat bijdragen 

aan de zekerheid waar mensen behoefte aan hebben. Het opheffen van het algemeen 

verbindend verklaren van de cao zou de race naar beneden alleen maar versnellen. 

Flexibele arbeid moet niet goedkoper maar juist duurder zijn dan vaste arbeid.  

 

Het sociaal minimum is te laag om behoorlijk van te leven. Vooral kinderen zijn daarvan de 

dupe. De FNV wil dan ook dat het minimumloon en daaraan gekoppeld het sociaal 

minimum en de AOW worden verhoogd. 

 

De FNV wil dat mensen op een eerlijke manier kunnen stoppen met werken als het niet 

meer gaat. De pensioenleeftijd stijgt veel te snel. Los daarvan moet het mogelijk zijn dat 

mensen die zwaar werk doen en daar vaak al vroeg mee zijn begonnen eerder met pensioen 

gaan dan de afgesproken AOW-leeftijd. Eerlijk stoppen met werken betekent voor 

sommige groepen gewoon stoppen met 65. 

 

Het nieuwe kabinet is in de gelegenheid te investeren in publieke diensten en daar een paar 

structurele problemen aan te pakken. In het onderwijs moet de toegenomen ongelijkheid in 

kansen worden gekeerd.  
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Investeren in veiligheid draagt onmiddellijk bij aan het gevoel van zekerheid. En voor de zorg 

moet voldoende geld worden uitgetrokken met een extra investering in thuiszorg en 

verpleeghuiszorg. Dan kunnen mensen daadwerkelijk langer thuis blijven en zo nodig 

waardig in een verpleeghuis wonen. Voor de hele publieke sector geldt dat zal moeten 

worden geïnvesteerd in de arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid van het personeel. 

Alleen dan kan ervoor worden gezorgd dat voldoende mensen blijven kiezen voor werken in 

de publieke sectoren. 

 

In het sociaal akkoord 2013 zijn afspraken gemaakt over de regie WW. In dat kader worden 

de komende jaren pilots uitgevoerd. De FNV acht het gewenst dat, mede op basis van de 

resultaten van de pilots, de regie van de WW in 2020 in handen van sociale partners komt. 

Tot het sociaal akkoord hoorde ook de afspraak dat het derde WW-jaar in cao’s zal worden 

gerepareerd. De FNV gaat ervan uit dat die afspraak zal worden nagekomen. Als het niet lukt 

het derde WW-jaar te repareren, dan zal dat de geloofwaardigheid van afspraken in de 

polder aantasten. De FNV wil graag dat het kabinet met sociale partners stappen zet naar 

meer zekerheid. Meer zekerheid komt tegemoet aan de wens van de bevolking. Meer 

zekerheid zal ook betekenen dat Nederland gemakkelijker in staat zal zijn de gevolgen van 

structurele ontwikkelingen als robotisering en globalisering te absorberen. De sociale 

gevolgen van die ontwikkelingen kunnen dan afdoende worden gedempt en de kansen 

kunnen optimaal worden gegrepen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Han Busker 

Voorzitter FNV 

 

 

 

 

 

 
Bijlage: Brandbrief Race naar beneden - het komt niet vanzelf goed van FNV, CNV, VCP  
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TOELICHTING 

 

Het nieuwe kabinet zal een aanzienlijk verbeterde economische en financiële situatie 

aantreffen. Nederland heeft te maken met structurele ontwikkelingen als globalisering en 

robotisering. Er is een noodzakelijk klimaatbeleid ingezet. Het zijn ontwikkelingen die kansen 

bieden op economische groei en nieuwe werkgelegenheid. Tegelijk zullen de veranderingen 

ook sociale gevolgen hebben voor de mensen die nu in de betrokken sectoren werken. Denk 

aan de effecten van automatisering in zulke uiteenlopende sectoren als de financiële 

dienstverlening en het havenbedrijf. Denk aan de effecten van de sluiting van kolencentrales 

in het kader van het klimaatbeleid. De FNV is van mening dat de aanpak van de sociale 

gevolgen een integraal onderdeel moet zijn van een duurzaam beleid. Duurzaamheid gaat 

over een duurzame omgang met milieu en met mensen. Er moeten brede tranisitiefondsen 

komen, zodat mensen naar gelijkwaardig werk kunnen worden begeleid en zo nodig 

financieel kunnen worden gecompenseerd. Het is niet zo dat globalisering of de 

technologische ontwikkelingen vanzelfsprekend tot meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt 

leidt, zoals vaak wordt beweerd. Integendeel, meer zekerheid zal betekenen dat Nederland 

gemakkelijker in staat zal zijn de gevolgen van structurele ontwikkelingen te absorberen. De 

sociale gevolgen van die ontwikkelingen kunnen dan afdoende worden gedempt en de 

kansen kunnen optimaal worden gegrepen. 

 

 

Naar echte banen 

 

In de brandbrief van november jl. laat de vakbeweging zien dat er sprake is van een race 

naar beneden en hoe dat komt. Doorgeschoten marktwerking zet werkgevers aan om waar 

mogelijk te besparen op arbeidskosten en veel minder om te concurreren op kwaliteit en 

echte innovaties. Waar bedrijven minder zekerheid hebben, durven ze hun medewerkers 

ook minder zekerheid te bieden. De wetgever heeft in toenemende mate een ongelijk 

speelveld gecreëerd tussen vaste, flexibele en zelfstandige arbeid. Het nodigt werkgevers 

bijna uit om een reeks van legale en illegale methoden te ontwikkelen waarmee de 

arbeidswetgeving en de sociale zekerheid, bedoeld om de positie van werkenden te 

versterken, wordt omzeild. Omdat het kan, omdat het goedkoper is en omdat zo risico’s op 

werkenden kunnen worden afgewenteld. Het is de reden waarom onzekere arbeid ook 

voorkomt in sectoren waar de druk van de markt kleiner is en hoge winsten worden 

geboekt. Bij elkaar is de omvang van flexibele arbeid in Nederland veel groter dan in de 

landen om ons heen. Veel flexwerkers betekent minder geschoold en minder ingewerkt 

personeel, zodat maar al te vaak de veiligheid en de kwaliteit in het geding zijn. In sectoren 

waar werkenden eindeloos tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld, is sprake van een 

neerwaartse druk op de arbeidsvoorwaarden. De kans op een echte baan, eentje waar je 

een toekomst op kan bouwen, is kleiner geworden in Nederland. 

 

De FNV wil minder marktwerking en een beter gereguleerde markt. De FNV wil dat het 

gelijke speelveld tussen vaste, flexibele en zelfstandige arbeid wordt hersteld. 
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De overheid als marktmeester 

De FNV stelt voor marktwerking vaarwel te zeggen in sectoren waar de markt meer kwaad 

dan goed brengt, bijvoorbeeld de zorg, het openbaar vervoer en veiligheid. Waar de markt 

wel kan werken, moeten de doelstellingen van het mededingingsbeleid verder gaan dan de 

laagste prijs voor de consument. Op dit moment heeft de Autoriteit Consument & Markt 

slechts als opdracht de consument te beschermen tegen prijsafspraken. Regulering van de 

mededinging moet ook de kwaliteit van producten en diensten bevorderen en moet sociale 

en duurzaamheidsdoelstellingen dienen. Marktwerking mag nooit ten koste gaan van de 

afgesproken bescherming van de arbeid. Minder en beter gereguleerde marktwerking leidt 

tot meer zekerheid voor werknemers én werkgevers waardoor we de race naar beneden 

kunnen keren. 

 

Om dit te realiseren is het nodig dat de overheid een sterkere positie als marktmeester gaat 

innemen. De vestigingseisen zijn te grootschalig afgeschaft. Wanneer weer eisen aan de 

kwaliteit van ondernemerschap worden gesteld, worden welwillende werkgevers niet 

gedwongen mee te doen in de race naar beneden. Een sectorale aanpak tussen sociale 

partners en de overheid is hierbij noodzakelijk om maatwerk te kunnen leveren voor de 

verschillende omstandigheden per sector.  

 

Op dit moment loont het voor werkgevers om de rand van wat is toegestaan op te zoeken 

en daar overheen te gaan. Hogere boetes zullen helpen dit te voorkomen. De overheid moet 

alles in het werk stellen om de pakkans van foute werkgevers te vergroten door nauwere 

samenwerking tussen controlerende diensten. Bovenal dient de capaciteit van de 

verschillende inspecties flink te worden vergroot om te zorgen dat de normen die we met 

elkaar afspreken ook daadwerkelijk worden nageleefd.  

 

De manier waarop op dit moment invulling wordt gegeven aan openbare aanbestedingen en 

contractwisselingen creëert onnodige onzekerheid voor werkgevers en werknemers. Ook bij 

aanbestedingen moet meer ruimte komen voor kwaliteit en sociale doelstellingen. Waar 

structureel werk wordt aanbesteed, pleiten we voor het verplicht overnemen van personeel. 

In haar rol als opdrachtgever dient de overheid ervoor te zorgen dat er langjarige contracten 

komen zodat werkgevers meer zekerheid hebben. Het nakomen van cao-afspraken moet 

vanzelfsprekend zijn. 

 

Naar een gelijk speelveld 

Om mensen meer zekerheid te kunnen bieden is het essentieel dat het gelijke speelveld 

tussen vaste, flexibele en zelfstandige arbeid wordt hersteld. Flexibele en zelfstandige arbeid 

hebben zeker een logische plaats op de arbeidsmarkt, maar het vaste contract moet 

uitgangspunt zijn. Wie voor een ander hetzelfde werk doet, moet een gelijk inkomen 

hebben en een gelijke bescherming genieten. Zo worden werkenden weer collega’s en niet 

elkaars concurrenten. Te vaak wordt vooral naar aanpassing van het vaste contract gekeken. 

Beperking van de zekerheden van het vaste contract gaat niet bijdragen aan de zekerheid 

waar mensen behoefte aan hebben.  
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Uit internationale vergelijkingen blijkt dat er geen verband bestaat tussen de omvang van 

flexibele arbeid enerzijds en de ontslagbescherming of de regeling van ziekengeld 

anderzijds1. Het opheffen van het algemeen verbindend verklaren van de cao zou de race 

naar beneden alleen maar versnellen.  

 

Werkgevers moeten voor flexibele arbeid kiezen als dit vanuit de bedrijfsvoering 

noodzakelijk is en niet omdat het goedkoper is. Het is daarbij logisch dat flexibele arbeid 

duurder moet zijn dan vast werk. De werkgever koopt immers flexibiliteit van de 

werknemers. Om te bevorderen dat werkenden doorstromen van tijdelijke contracten naar 

vaste contracten dienen tijdelijke contracten duurder te worden gemaakt, zodat werkgevers 

een prikkel hebben om werknemers in vaste dienst te nemen. Dat kan door de 

transitievergoeding vanaf de eerste dag op te bouwen en daarnaast te stoppen met de 

inkorting van de termijn voor de WGA-premiebetaling.  

 

Veel werkgevers kiezen er voor om flexibele arbeid in te huren via uitzendbureaus of 

payrollbedrijven. Daar zien we verdienmodellen die vooral zijn bedoeld om de kosten te 

beperken en risico’s te verlagen. De rekening wordt dan eenzijdig bij de werknemer gelegd. 

De FNV wil dat payrollconstructies worden verboden, premieshoppen wordt gestopt en 

maximaal drie partijen betrokken mogen zijn bij een arbeidsrelatie. Vergoedingen voor reis 

en verblijf dienen bovenop het brutoloon te worden betaald. Verhuur van woonruimte en 

uitzenden moeten niet door elkaar lopen. Het AVV-instrument moet worden versterkt om 

contracting tegen te gaan. 

 

Europa 

Europa moet meer zijn dan vrij verkeer van mensen, goederen en diensten. Het wordt hoog 

tijd dat sociale doelstellingen en de belangen van werkenden een grotere rol gaan spelen in 

het Europese beleid. De Europese Commissie is nu ook bereid meer in te zetten op een 

‘sociaal Europa’. De FNV verwacht dat een nieuw kabinet de meer sociale koers zal 

ondersteunen. Op het terrein van de grensoverschrijdende arbeid binnen Europa moeten 

stappen worden gezet om een gelijk speelveld te creëren. De FNV heeft de laatste jaren 

gewezen op verdienmodellen bij grensoverschrijdende detachering waarbij misbruik wordt 

gemaakt van de A1 verklaring, postbusfirma’s, schijnzelfstandigen, enz. De FNV heeft een 

aantal voorstellen gedaan die de grensoverschrijdende handhaving kan verbeteren en de 

arbeidsmigratie in goede banen kan leiden. Deze voorstellen liggen onder andere op het 

terrein van de Detacheringsrichtlijn, de Coördinatieverordening Sociale Verzekeringen en de 

implementatie van de Handhavingsrichtlijn, maar ook op nationaal niveau. De FNV verwacht 

van het nieuwe kabinet dat het zich zowel binnen Europa als in Nederland hard maakt voor 

de goede banen missie. 

 

Zelfstandige arbeid 

Zelfstandige arbeid heeft een vanzelfsprekende plaats op de arbeidsmarkt. Zelfstandigen 

verkopen hun producten of diensten aan particulieren. Zelfstandigen werken voor bedrijven 

die behoefte hebben aan specifieke vakkennis.  

                                                        
1 Paul de Beer en Evert Verhulp, Dertig vragen en antwoorden over flexibel werk (Amsterdam 2017), 64-71. 
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Helaas heeft de wetgever ook een ongelijk speelveld gecreëerd tussen werknemers en 

zelfstandigen en tussen zelfstandigen en kleine ondernemers. Een deel van de zelfstandigen 

werkt in feite als werknemer. Een deel van de zelfstandigen heeft een dusdanig slechte 

onderhandelingspositie ten opzichte van de opdrachtgever dat van zelfstandigheid, laat 

staan ondernemerschap, geen sprake is. Het gevolg is dat te veel zelfstandigen tegen lage 

tarieven werken en onvoldoende sociale bescherming genieten. Het gevolg is ook dat in 

bepaalde sectoren werknemers en zelfstandigen tegen elkaar worden uitgespeeld. 

Werkgevers/opdrachtgevers kiezen daar voor zelfstandige arbeid omdat dat goedkoper is en 

risico’s kunnen worden afgewenteld. 

 

De FNV wil gezond ondernemerschap bevorderen en zwak ondernemerschap en 

schijnzelfstandigheid terugdringen. Het mededingingsrecht moet worden aangepast, zodat 

zelfstandigen die een zwakke positie ten opzichte van de opdrachtgever innemen, collectief 

kunnen onderhandelen. De Wet DBA heeft de VAR afgeschaft en dat moet zo blijven. De 

FNV wil dat alle werkenden zijn verzekerd tegen de gevolgen van langdurige ziekte en 

arbeidsongeschiktheid. De FNV is van mening dat alle werkenden een aanvullend pensioen 

moeten opbouwen. En de FNV wil dat werkenden fiscaal gelijk worden behandeld. Om te 

beginnen moet een werknemerskorting worden ingevoerd. 

 

Afschaffen regeling dienstverlening aan huis 

Nederland voldoet nog niet aan ILO-verdrag 189, waarin staat dat ook huishoudelijk werkers 

recht hebben op volwaardig werk en sociale zekerheid. Sterker nog door de Regeling 

dienstverlening aan huis wordt geregeld dat sommige groepen hiervan uitgezonderd zijn. Ze 

hebben minimale ontslagbescherming en geen recht op WW of doorbetaling bij langdurige 

ziekte. De FNV is van mening dat ook deze groepen werkenden recht hebben op een echte 

baan en roept de regering op om de regeling dienstverlening aan huis af te schaffen en werk 

te maken van echte banen in het huishoudelijk werk. 

 

 

Naar meer inkomenszekerheid 

 

Verhoging sociaal minimum 

De SER laat in het advies Opgroeien zonder armoede zien dat 6 op de 10 kinderen die 

opgroeit in armoede uit een bijstandsgezin komt. Het vorige kabinet heeft het sociaal 

minimum iets verhoogd, maar die verhoging stond in geen verhouding tot de stijging van de 

vaste lasten. Al jarenlang blijft de hoogte van het sociaal minimum achter bij de kosten die 

mensen moeten maken voor onder andere wonen en zorg, waardoor zij en hun eventuele 

kinderen in de knel komen. Zo heeft het Nibud berekend dat een bijstandsgezin met twee 

kinderen 217 euro per maand tekort komt. Zelfs wanneer gebruik is gemaakt van alle 

beschikbare inkomensvoorzieningen, toeslagen en gemeentelijke voorzieningen. De hoogte 

van het sociaal minimum wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

vastgesteld. Het uitgangspunt is dat van dat bedrag mensen de minimale kosten moeten 

kunnen betalen. Het Nibud-onderzoek én de ervaringen van mensen die op dit minimum 

leven, tonen aan dat dit bedrag fors tekort schiet. 
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De FNV verzoekt de nieuwe regering dan ook het sociaal minimum te verhogen en bij deze 

herijking te onderzoeken hoe de vaststelling van het sociaal minimum voortaan anders kan 

gebeuren zodat het daadwerkelijk aansluit bij de noodzakelijke kosten van 

levensonderhoud. 

 

Jeugdloon 

Het huidige kabinet heeft een goede stap gezet door de leeftijd waarop het minimumloon 

moet worden verdiend, te verlagen naar 21 jaar. Bij gelijk werk hoort een gelijke beloning. 

De FNV verwacht dan ook dat deze stap een vervolg krijgt door de leeftijd te verlagen naar 

18 jaar. 

 

Betaald ouderschapsverlof 

De FNV is van mening dat het recht op ouderschapsverlof dat we nu kennen moet worden 

omgezet in een recht op betaald ouderschapsverlof voor beide ouders van 26 weken. 

Hierdoor zal het mogelijk worden dat ouders op alle inkomensniveaus zich 

ouderschapsverlof kunnen veroorloven. Betaald ouderschapsverlof kan er ook toe bijdragen 

dat het verlof in één stuk in het eerste levensjaar wordt opgenomen. Het beroep op 

kinderopvang neemt dan af en het verlof wordt minder ingezet als tijdelijk deeltijdverlof. 

Ook moet binnen dit systeem gekeken worden naar incentives die bevorderen dat meer 

jonge vaders ouderschapsverlof opnemen. Dit kan bijdragen aan een meer structurele 

herverdeling van zorgtaken tussen vaders en moeders en daarmee aan het verminderen van 

de ongelijke arbeids- en inkomensverdeling tussen mannen en vrouwen. 

 

Arbo en gezond werken 

Ieder jaar vinden 250.000 ernstige ongevallen plaats op het werk, lopen 30.000 werkenden 

een beroepsziekte op en overlijden 3000 mensen vroegtijdig als gevolg van chronische 

blootstelling aan gevaarlijk en ongezond werk. Het wordt tijd voor de oprichting van een  

claimbeoordelingsinstituut, zodat mensen met een beroepsziekte en veelal 

inkomensschade, sneller kunnen worden gecompenseerd. Daarbij hoort een verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemingen. Beroepsziekten zouden ook door de 

werkgever zelf moeten worden gemeld bij de Inspectie SZW. Dan kan de Inspectie SZW 

direct handhaven in die bedrijven waar beroepsziekten ontstaan. De jarenlange focus op 

‘bewustwording en goede praktijken’ blijkt onvoldoende te werken. Grote ziekmakers in het 

werk worden niet voldoende effectief aangepakt. De stroom berichten rondom gevaarlijke 

stoffen als Chroom 6, asbest en stoffen die gevaarlijk zijn voor de ongeboren vrucht, is geen 

kwestie van incidenten. De psychosociale arbeidsbelasting is in Nederland veel te hoog en 

zorgt voor een enorme kostenpost. Zowel op nationaal als op Europees niveau is een 

strenge, duidelijke wetgeving en meer handhaving op het terrein van 

arbeidsomstandigheden dringend gewenst. Er is ook een direct verband met de race naar 

beneden. Veel flexwerkers betekent ook minder geschoold en minder ingewerkt personeel 

en gaat ten koste van de veiligheid. Zeker werk is veilig werk. De onafhankelijke positie van 

de bedrijfsarts moet worden versterkt door de bedrijfsgeneeskundige zorg onder te brengen 

in de Zorgverzekeringswet en los te koppelen van de arbocontracten. 
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AOW en pensioenstelsel 

De drieste verhoging van de AOW-leeftijd heeft grote gevolgen voor mensen met relatief 

lage inkomens en een lagere levensverwachting. Mensen die maar al te vaak op jeugdige 

leeftijd beginnen met werken. De verhoging van de AOW-leeftijd heeft in het algemeen 

grote gevolgen voor mensen die zwaar werk doen en bijvoorbeeld in ploegendienst werken. 

Het wordt tijd voor eerlijk stoppen met werken. Eerlijk stoppen met werken betekent voor 

sommige groepen gewoon stoppen met 65. 

 

De aangekondigde verhoging naar 67 jaar en 3 maanden in 2022 moet daarom worden 

teruggedraaid. Met de huidige koppeling tussen AOW-leeftijd en levensverwachting gaat de 

pensioenleeftijd onverantwoord snel omhoog. Het is ook niet logisch dat een verhoging van 

de levensverwachting volledig wordt vertaald in een hogere pensioenleeftijd. Veel beter is 

een vaste verhouding tussen opbouwperiode en uitkeringsperiode. Een jaar langere 

levensverwachting kan dan worden ondervangen door ophoging van de richtleeftijd met 6 

maanden en 6 maanden langer AOW. De gefixeerde AOW-leeftijd moet plaats maken voor 

een daadwerkelijk flexibele AOW die het ook voor mensen met een laag inkomen mogelijk 

maakt tijdig te stoppen met werken. De AOW moet worden gekoppeld aan de verdiende 

lonen en niet aan de contractlonen, zodat de AOW een betere financiële basis biedt voor 

flexibele pensionering.  

 

De huidige pensioencontracten zijn te rentegevoelig gebleken. De FNV wil dat het kabinet 

een nieuw minder rentegevoelig pensioencontract mogelijk maakt met behoud van de 

sterke eigenschappen van het Nederlandse systeem van aanvullende pensioenen. Het 

pensioen is een arbeidsvoorwaarde; het pensioen is gebaseerd op een sociaal contract en 

risicodeling tussen generaties; brede participatie via verplicht gestelde (bedrijfstak) 

pensioenfondsen; en solidariteit tussen groepen.  

 

WW  

In het sociaal akkoord 2013 zijn afspraken gemaakt over de regie WW. In dat kader worden 

de komende jaren pilots uitgevoerd. De FNV acht het gewenst dat, mede op basis van de 

resultaten van de pilots, de regie van de WW in 2020 in handen van sociale partners komt. 

Tot het sociaal akkoord hoorde ook de afspraak dat het derde WW-jaar in cao’s zal worden 

gerepareerd. De FNV gaat ervan uit dat die afspraak zal worden nagekomen.  

 

Ook de WW kan bijdragen aan he terugdringen van onzeker werk. Aangezien het beslag op 

de WW voor flexibele werknemers groter is dan voor vaste werknemers, ziet de FNV hier 

prikkelmogelijkheden voor werkgevers. De FNV wil dat uitzendarbeid onder het WW-regime 

van de uitzendbranche valt. Verder kan de WW-premie in een branche afhankelijk worden 

gemaakt van het aandeel vaste - en flexibele contracten in het personeelsbestand. Dit 

betekent uitbreiding van de premiegroepensystematiek van de huidige vijf naar alle 

sectoren. 
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Loondoorbetaling bij ziekte 

Sinds de privatisering van de Ziektewet en het eerste WAO-jaar zijn het ziekteverzuim en de 

instroom in de WIA drastisch afgenomen. Dit is mede te danken aan de invoering van de 

Wet Poortwachter die partijen verplicht zich in te spannen voor de re-integratie van de zieke 

werknemer. De kosten voor de eerste twee ziektejaren zijn historisch laag. Veranderingen 

moeten de positieve resultaten vasthouden en waar mogelijk nog verbeteren. De kans op 

een vast contract moet daadwerkelijk worden vergroot. De FNV acht gedeeltelijke 

collectivisering van de loondoorbetalingsplicht in een solidaire regeling zonder opt out 

mogelijk. We gaan ervan uit dat de inkomenspositie van zieke werkenden daarbij niet wordt 

aangetast, de bijzondere ontslagbescherming bij ziekte blijft bestaan en dat de preventie- en 

re-integratieverplichtingen van de werkgevers in stand blijven.  

 

Een betere verzekering bij arbeidsongeschiktheid 

Er is dringend behoefte aan een betere verzekering tegen de gevolgen van 

arbeidsongeschiktheid. Wie om wat voor reden dan ook fysiek of psychisch niet meer kan 

werken, moet recht hebben op fatsoenlijke compensatie. De huidige wet WIA voldoet daar 

niet aan. Dit kritische oordeel wordt gedeeld door de ILO, de arbeidsorganisatie van de 

Verenigde Naties. De FNV wil dat de huidige toetredingsdrempel van 35 procent wordt 

verlaagd naar 15 procent. Verder wil de FNV het verzekeringskarakter van de WIA 

herstellen. De koppeling aan het eerder verdiende loon moet voor de hele duur van de 

arbeidsongeschiktheid gelden. Bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid moet op een 

reële manier worden gekeken wat de echte kansen op werkhervatting zijn.  

 

Participatiewet en beschut werk  

De SER concludeerde vorig jaar in het advies Sociale infrastructuur kwetsbare groepen 

binnen de Participatiewet dat het beschut werk nauwelijks van de grond komt en dat de 

afbouw van de sociale werkbedrijven sneller gaat dan de opbouw van alternatieven. Voor 

mensen met een lage loonwaarde, die nauwelijks toegang hebben tot regulier werk, moet 

regionaal een faciliteit zijn waar men op kan terugvallen en die werk verschaft met een 

arbeidscontract en loon. Sommige arbeidsmarktregio’s hebben deze faciliteit toegewezen 

aan het SW-bedrijf. Andere regio’s hebben geen voorziening waar deze mensen kunnen 

werken. We pleiten ervoor dat elke arbeidsmarktregio een faciliteit creëert waar mensen 

eventueel blijvend kunnen werken als regulier werk niet haalbaar is. Deze regionale faciliteit 

is bij voorkeur een sociale werkvoorziening of een gemoderniseerde faciliteit die gebruik 

maakt van de SW-infrastructuur. Beschutte arbeid wordt hierin ondergebracht. 

 

Er is opnieuw een roep om ‘1-regeling voor de onderkant’ bij gemeenten te realiseren. Naar 

de mening van de FNV is die er al, maar zijn de verschillen tussen gemeenten te groot. De 

FNV ziet een echte vereenvoudiging in het opschalen van de uitvoering naar het niveau van 

de arbeidsmarktregio en van de voorzieningen naar landelijk niveau. Gemeenten hebben de 

handen vol aan de huidige doelgroep.  Het is niet aan de orde het naar werk begeleiden van 

mensen met een Wajonguitkering, of andere uitkeringsgerechtigden onder te brengen bij 

gemeenten.  
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De FNV pleit er ook voor de doelgroep van de banenafspraak niet op te rekken naar andere 

groepen uitkeringsgerechtigden. Het effect van oprekken zal immers zijn dat de 

oorspronkelijke doelgroep verdrongen zal worden.  

 

Fiscaliteit 

De loon- en inkomstenbelasting is te complex en onevenwichtig geworden en dient 

dringend te worden herzien. Het toptarief moet omhoog, zodat een eerlijker lastenverdeling 

ontstaat. Er gaat een hoge marginale druk uit van de combinatie van toeslagen en de 

inkomstenbelasting. De zorgtoeslag kan beter worden vervangen door directe 

inkomensafhankelijke financiering. De kinderopvangtoeslag wordt overbodig als 

kinderopvang een basisvoorziening wordt, zoals de FNV wenst. Ook box 2 en box 3 zullen bij 

de belastingherziening moeten worden betrokken. Zo is voor box 2 een progressief tarief 

wenselijk, om onnodig belastinguitstel te voorkomen. In box 3 mag er geheven worden naar 

het werkelijk rendement. De internationale belastingconcurrentie zal een halt moeten 

worden toegeroepen door meer Europese fiscale samenwerking. Zo is een verdere reductie 

van het belastingtarief in de vennootschapsbelasting ongewenst en is het aan te bevelen om 

de belastinggrondslag voor bedrijven te verbreden. Hiermee wordt bereikt dat de lastendruk 

op kapitaal omhoog gaat en de druk op arbeid omlaag kan. Dit is gunstig voor de 

werkgelegenheid en positief voor de koopkrachtontwikkeling van de burgers in Nederland. 

Het zal dan ook gemakkelijker worden om een belastingherziening door te voeren zonder 

negatieve koopkrachteffecten.  

 

Investeren in de samenleving 

 

Mensen ontlenen zekerheid ook aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van 

publieke diensten. Als het nodig is, moeten de zorg en de politie er zijn. Mensen moeten 

ervan uit kunnen gaan dat hun kinderen optimale kansen in het onderwijs krijgen. De 

verhuurdersheffing moet worden afgeschaft en omgezet in een investeringsverplichting 

voor woningbouwcorporaties. 

 

Zorg en welzijn 

De FNV kan de lijn om zorg en welzijn waar mogelijk lokaal te organiseren volgen. Door 

samenwerking in de regio kunnen preventie, curatie, langdurige zorg en het lokale sociaal 

domein optimaal bijdragen aan de kwaliteit van leven. De FNV constateert ook dat de 

politiek tegenstrijdige signalen afgeeft. De sturingsfilosofie van de Zorgverzekeringswet met 

landelijk werkende verzekeraars die allemaal eigen afspraken willen maken in de regio, is 

strijdig met samenwerking. De FNV wil een publiekrechtelijk stelsel waarbij mensen van 

rechtswege zijn verzekerd, geen hoge reserves noodzakelijk zijn en samenwerking 

vanzelfsprekend is. De vergaande gemeentelijke beleidsvrijheid in de Wmo moet worden 

ingedamd. 

 

De FNV wil dat een nieuw kabinet voldoende geld uittrekt om de noodzakelijke stijging van 

de zorguitgaven op te vangen. Als mensen langer thuis blijven wonen, moet extra worden 

geïnvesteerd in de thuiszorg.  
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Ook de verbetering van de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen maakt een extra investering 

noodzakelijk. Er moet een stevige bezettingsnorm komen van ten minste twee 

gekwalificeerde professionals per acht bewoners. De arbeidsvoorwaarden moeten sterk 

worden verbeterd opdat voldoende mensen voor werken in de zorg kiezen. Voor de 

verpleeghuiszorg is een investering van 2 miljard structureel vereist. 

 

De betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg voor de mensen is gediend met een lager 

nominaal premiedeel in de Zorgverzekeringswet en afschaffen van het eigen risico.  

 

Onderwijs 

Onderwijs moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. Helaas blijkt uit verschillende 

onderzoeken dat het opleidingsniveau en de afkomst van de ouders meer dan voorheen 

bepalend zijn voor de kansen die kinderen krijgen. Het terugdringen van de 

kansenongelijkheid begint met een integrale basisvoorziening voor alle kinderen vanaf twee 

jaar. Die basisvoorziening is ook van belang voor de kansengelijkheid tussen mannen en 

vrouwen. De FNV wil meer ruimte en tijd voor individuele begeleiding, langere brugperiodes 

en meer mogelijkheden tot stapelen. We pleiten voor de terugkeer van de basisbeurs. En 

goed onderwijs vraagt om voldoende bevoegde docenten. Dit betekent investeren in de 

aantrekkelijkheid van het beroep: meer salaris en minder werkdruk. 

 

Onderwijs houdt niet op na de initiële fase. Scholing is een van de instrumenten om de 

weerbaarheid van werkenden bij veranderingen te versterken. Nederland bungelt onderaan 

als het gaat om de publieke financiering van een leven lang leren. In het advies Postinitieel 

leren met en voor iedereen wil de SER daarom op weg naar het recht op scholing en 

ontwikkeling voor alle werknemers door middel van een nationale scholing- en 

ontwikkelingsrekening. De SER wil extra ruimte en middelen voor het publiek bekostigd 

onderwijs voor post-initieel onderwijs.  

 

Veiligheid 

Zowel het leger als de politie kampen met structurele tekorten aan personeel en materieel 

en fors achterstallig onderhoud. De medewerkers proberen met de moed der wanhoop een 

minimum aan kwaliteit te blijven leveren, maar worden daarbij nog eens flink gehinderd 

door de gevolgen van slecht doordachte, trage en onduidelijk verlopende reorganisaties.  

 

Een nieuw kabinet moet het tij keren door defensie en de politie overtuigend uit de rode 

cijfers te halen en serieus te investeren in hun medewerkers, het beschikbare materieel en 

noodzakelijke innovaties. De Nederlandse Politiebond heeft vijf punten benoemd die het 

vertrouwen van de burger in de politie en van de politie in de politiek kunnen herstellen: 

een verantwoord personeelsbeleid, voldoende contact met de burgers, voldoende 

training/opleiding, optimale bewapening/uitrusting en eersteklas ICT-voorzieningen. De 

bonden voor militair personeel publiceerden in februari jongstleden een onderzoek onder 

de medewerkers van defensie waaruit bleek hoe groot de problemen zijn en wat er nodig is 

om de situatie te verbeteren.  
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Media 

De mediasector is van groot belang voor het functioneren van de samenleving. De overheid 

moet in beleid en wetgeving ruim baan geven aan pluriformiteit en diversiteit in de media 

en de onafhankelijkheid van mediamakers bevorderen. Dat betekent dat FNV van het 

nieuwe kabinet verwacht dat zij inzet op het bestrijden van mediaconcentratie en het 

ondersteunen van een onafhankelijke en pluriforme pers. De publieke omroep moet 

financieel en bedrijfsorganisatorisch in staat worden gesteld om alle burgers van ons land in 

voldoende mate via alle (digitale) platforms te bedienen. Daarvoor zijn van het volgende 

kabinet gerichte investeringen nodig en zeker geen verdere bezuinigingen. Bezuinigingen die 

maar al te vaak hebben geleid tot aantasting van arbeidsvoorwaarden en grote onzekerheid 

voor werkenden. De middelen voor deze investeringen kunnen onder meer gevonden 

worden door internationale mediaconcerns die (deels) Nederlandse mediabedrijven 

bezitten en/of gebruik maken van de hoogwaardige digitale infrastructuur, daaraan een 

substantiële financiële bijdrage te laten leveren. Waar de revenuen nu vooral uit ons land 

verdwijnen, investeren deze bedrijven daarmee ook een deel van hun winst in de 

Nederlandse mediasector, waar ze dan ook weer de vruchten van kunnen plukken. 

 


