
 
 

Solidariteitsverklaring  
'Landelijke beweging Strijd voor Zorg' 

(www.strijdvoorzorg.nl) 
met actie medisch specialisten 

 
4 juli 2016 
 
 
De landelijke beweging 'Strijd voor Zorg en Welzijn', voortzetting van de 'Volkspetitie Red de Zorg', 
heeft kennis genomen van het verzet van medisch specialisten tegen de weigering en onwilligheid 
van de werkgevers om de inbreuk door de politiek op hun pensioenrechten enigszins te 
compenseren met teruggave aan de werknemer van hun deel in de pensioenpremie boven een 
jaarinkomen van 100.000 euro.  
 
Deze aanval van de regering en parlement op medisch specialisten beschouwt 'Strijd voor Zorg en 
Welzijn' als ontoelaatbare inmenging in de onderhandelingsvrijheid van werknemers en werkgevers 
over hun arbeidsvoorwaarden.  
 
'Strijd voor Zorg en Welzijn' is solidair met deze strijd van de medisch specialisten, georganiseerd in 
FMV, LAD en FBZ, tegen het nadelig effect op hun arbeidsvoorwaarden van het kabinetsbesluit. De 
daarin bepaalde verlaging van de maximum opbouwpercentages van pensioenen van 2,15% naar 
1,875% treft immers de pensioenopbouw alle andere werknemers met een pensioenregeling. De 
strijd van medisch specialisten is daarmee voor allen een voorbeeld! 
 
Bovendien kan 'Strijd voor Zorg en Welzijn' deze aanval niet los zien van de miljarden bezuinigingen 
van het kabinet op de 'zorg', die tot schrijnende, beschamende situaties in zorginstellingen en 
verzorging thuis hebben geleid en nog steeds leiden.  
 
Want die miljarden bezuinigingen op gezondheidszorg en welzijn beduiden in de hele 'zorg' 
verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Dat blijkt uit de standpunten van werkgevers in deze 
kwestie van teruggave van pensioenpremie, maar ook over afbouw van toeslagen voor 
onregelmatige diensten, handhaving arbeidsvoorwaarden bij overnames, enz. in de komende CAO-
onderhandelingen in de 'Zorg': VVT, ziekenhuizen, enz. Werkgevers beroepen zich daarbij enerzijds 
op kortingen op de overheidsbijdragen voor arbeidsvoorwaarden (ziekenhuizen) en anderzijds op de 
noodzaak concurrerend te moeten offreren naar gemeenten (zorginstellingen).  
 
'Strijd voor Zorg en Welzijn' wil daarom met deze verklaring solidariteit uitspreken met de strijd die 
de organisaties van 'medisch specialisten in dienstverband' hebben opgepakt door op 21 juni 
'zondagsdienst' te draaien. Zij hebben daarmee een belangrijk signaal afgegeven richting 
werkgevers en politiek dat niet eenzijdig op arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioenrechten, kan 
worden ingebroken. Zij zijn, net als de jarenlange strijd van werknemers in de Thuiszorg voor hun 
arbeidsplaats en arbeidsvoorwaarden, een voorbeeld hoe de Zorg gered kan worden. Hoe een beter 
Zorgstelsel kan en moet worden opgebouwd. 


