
Opgave 1. Komt er een centraal akkoord? 

Bron 1. Ontwikkeling van het BBP in Nederland 2008 en 2009 

 

Bron 2. Onderstaande gegevens van de vakcentrale FNV over de stemming over een 

centraal akkoord voor 2010. 

http://www.nieuwspoort.net/pages/portal_item.php?titel=Centraal_Akkoord-

2&portal=4&cat=14&item=324&show=login 

Bijna 1,4 miljoen leden konden zich de afgelopen weken uitspreken over de afspraken met 
het kabinet en de werkgevers. De FNV vraagt haar leden om een oordeel over een pakket 
met vier hoofdpunten: 
 1. AOW-leeftijd, die via een alternatief advies van de SER op 65 jaar moet blijven. 
 2. Geen gedwongen verlaging van de pensioenen. 
 3. Werkgelegenheid. 
 4. Behoud van koopkracht. 
 

Vragen: 

1. Wat is de relatie tussen een vakbond en een vakcentrale. 

Alle vakbonden zijn lid van de vakcentrales die hun belangen op macro nivo in 

de stichting van de arbeid vertegenwoordigen. 

2. Hoe heet de organisatie waar werkgeverscentrales en vakcentrales met elkaar 

in overleggen? 

Stichting van de arbeid 

3. Leg uit dat de groeicijfers van het BBP (de omvang van de economie van 

Nederland) van invloed zijn op het wel of niet tot stand komen van het centraal 

akkoord. 

De krimp van de economie (zie bron 1) betekent een stijging van de 

werkloosheid. Vakcentrales zullen in zon situatie bereid zijn een centraal 

akkoord te sluiten (beperkte loonsverhoging tegen behoud werkgelegenheid) 

4. De FNV zit in dit overleg aan tafel als vertegenwoordiger van de werknemers 

in Nederland. Leg uit waarom de hoogte van de AOW leeftijd van invloed is op 

het nettoloon van werknemers. 

Werknemers betalen premie. Als de AOW leeftijd hoger wordt hoeft er minder 

premie te worden opgebracht en stijgt het nettoloon van werknemers (daar 

staat tegenover langer doorwerken) 

5. Leg uit dat de punten 3 en 4 uit bron 2 kunnen conflicteren met elkaar, gezien 

de economische situatie van het land op dat moment (zie bron 1). 

2008 2009

kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4

mutatie BBP tov hetzelfde 

kwartaal

een jaar eerder

3,2 2,8 1,8 -0,6 -4,1 -4,9 -3,8 -2,1

http://www.nieuwspoort.net/pages/portal_item.php?titel=Centraal_Akkoord-2&portal=4&cat=14&item=324&show=login
http://www.nieuwspoort.net/pages/portal_item.php?titel=Centraal_Akkoord-2&portal=4&cat=14&item=324&show=login


Behoud koopkracht kan al betekenen dat bedrijven toch failliet gaan waardoor 

de werkgelegenheid daalt. 


