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Bovensectoraal
Pensioenen
Verder uitstel nieuwe pensioenwetgeving.
Nadat eerder de datum van eind december 2013 al was verschoven naar half februari 2014, heeft
staatsecretaris Klijnsma inmiddels laten weten dat het wel eind maart of later kan worden alvorens
er voorstellen naar de Tweede Kamer gaan. Daarbij gaat zij er vanuit dat deze nog voor het
zomerreces kunnen worden behandeld. Of dit ook de datum is waarvan zij veronderstelt dat ook de
Eerste Kamer de behandeling dan zal hebben afgerond is onduidelijk.
Er resteert voor de uitvoeringsorganisaties dan een termijn van 6 maanden om de wijzigingen op tijd
verwerkt te krijgen in de administraties. Daarbij wordt er aan voorbij gegaan dat ook de sociale
partners de wijzigingen nog zullen moeten vertalen naar een wijziging van de pensioenregeling.
Kortom, de gedachte dat dit toch nog allemaal best mogelijk is voor 1 januari 2015 is volstrekt irreëel.
Maar kennelijk kiest de staatssecretaris er voor dat de pensioenfondsen en hun uitvoerders dat maar
moeten roepen, zodat in de publieke opinie zij de zwarte piet zullen krijgen die zo overduidelijk
eigenlijk haar zelf toebehoort.

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP
De medezeggenschap voor actieve deelnemers en gepensioneerden binnen ABP krijgt gestalte door
de verkiezing van beide groeperingen in het Verantwoordingsorgaan. Bovendien krijgt dit orgaan de
bevoegdheid om een tweetal bestuurders namens de gepensioneerden te benoemen in het bestuur
van ABP. Dit op basis van nieuwe wetgeving die met ingang van 1 juli 2014 in werking treedt.
Het spreekt vanzelf dat de CMHF het van groot belang vindt dat er deskundige leden zitting krijgen in
het verantwoordingsorgaan, die bovendien een goede afspiegeling geven van de brede en
gedifferentieerde achterban van dit grootste fonds in Nederland.
Met het oog daarop heeft de CMHF zowel voor de actieven als voor de gepensioneerden een kieslijst
samengesteld die in alle opzichten voldoet aan de zware eisen die daaraan worden gesteld. Daarmee
is fase 1 van dit proces goed afgehandeld.
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Nog belangrijker is dat alle leden van CMHF organisaties daadwerkelijk gaan stemmen en hun
collega's oproepen zoveel mogelijk onze kandidaten te ondersteunen door op hen te stemmen.
Alleen op die wijze kunnen zij na verkiezing borg staan voor een kwalitatief goede
vertegenwoordiging die recht doet aan de belangen van onze achterban.

Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren
Op 15 januari jl. heeft de plenaire behandeling plaatsgevonden in de Tweede Kamer van het initiatief
wetsvoorstel om het ontslagrecht voor ambtenaren gelijk te trekken met de marktsector. Een
meerderheid van CDA en D’66 (de initiatiefnemers) en PvdA en VVD (regeringspartijen) kan zich
vinden in de aanpassing. De kleine christelijke partijen SGP en CU alsmede SP zijn tegen. De PVV, die
niet aanwezig was, schijnt eveneens voor te zijn (was voorheen altijd tegen trouwens).
De SGP was de enige partij met een sterk principieel standpunt over de aparte positie van de
overheid en de daarmee samenhangende aparte rechtspositie. De SP merkte terecht op wat er van
het principiële standpunt van de indieners overblijft als je een groot gedeelte van de ambtenaren al
uitzondert. De verwachting is namelijk dat naast de al geregelde uitzonderingspositie voor rechtelijke
macht, defensie en politie, eveneens in de laatste twee genoemde sectoren het burgerpersoneel
resp. de non-executieven van de normalisering worden uitgezonderd.
De reactie van de initiatiefnemers en de minister (Plasterk in dit geval) kwam 23 januari en bevatte
geen verrassingen; zij scharen zich achter de inhoud van het wetsvoorstel met eerder genoemde
uitzonderingen.
De stemming die vervolgens op 28 januari zou plaatsvinden is op aandringen van de CU uitgesteld.
De CU wil meer duidelijkheid over de positie van de centrales; voorts is er verbazing over de
veranderde opstelling van de PvdA die onder de vorige woordvoerder (Heijnen) een aantal
verstrekkende amendementen heeft ingediend. Stemming is nu voorzien op 4 februari.
Procedureel punt blijft dus in hoeverre er nog een instemmingsbevoegdheid ligt voor de centrales.
Plasterk is ingevolge de Ambtenarenwet gehouden tot overleg over rechtspositionele kwesties.
Verschillende TK-fracties hebben er echter op gewezen dat het niet zo mag zijn dat centrales een
democratisch tot stand gekomen wet kunnen blokkeren.

Wet Normering Topinkomens
Deze maand is de internetconsultatie afgerond over de Wet Normering Topinkomens (WNT) 2; dit
wetsvoorstel brengt de norm voor bestuurders terug naar 100% van een ministerssalaris. Via de MHP
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is een inbreng geleverd op de consultatie. De CMHF is zonder meer van mening dat excessen binnen
de (semi)publieke sector moeten worden tegengegaan, maar heeft bezwaar tegen de wijze waarop.
De CMHF acht het principieel onjuist dat de wetgever zich direct mengt in de beloningshoogte. Zeker
als straks WNT 3 in werking treedt, die ziet op alle functionarissen in het publieke domein, raakt dit
rechtstreeks aan het werkingsgebied (cao) van de bonden. Daarbij moet men zich realiseren dat het
plafond niet alleen van invloed is op de top, maar op het hele beloningsgebouw. De WNT 2 erkent
deze invloed en rept van een wenselijk neveneffect. Het moge duidelijk zijn dat de CMHF hier
diametraal anders in staat.

Sectoraal
Zorg
V&V BTN Werkgevers betalen instandhouding huishoudelijke hulp
Verpleegkundigen en verzorgenden betalen de instandhouding van de huishoudelijke hulp in de door
BTN en Abvakabo gemaakte afspraken. Zij krijgen volgens deze afspraken geen enkele
loonsverhoging. Ook ondermijnen de afspraken het goed functionerende FWG stelsel.
NU'91 heeft met stijgende verbazing kennis genomen van de afspraken; waarbij de rekening bij de
verpleging en verzorging is neergelegd. Zij gaan de rechtspositie van de NU'91 leden werkzaam bij
BTN-werkgevers onderzoeken en houden deze leden op de hoogte.

Openbaar Bestuur
Binnen de sector Rijk vindt momenteel overleg plaats over de invoering van de Mobilitymix kaart.
Deze moet alle vervoersbewijzen voor het OV op termijn vervangen. Bonden en medezeggenschap
maken zich zorgen over de inkomens- en privacyaspecten van de invoering en claimen hierin een rol.
In alle gemeenten vinden op of rond 26 maart OR-verkiezingen plaats. De CMHF zal daar waar
mogelijk aan meedoen. Dit is natuurlijk afhankelijk van het aantal leden dat zich kandidaat wil
stellen. Nog niet gedaan? Neem dan contact op met het CMHF-bureau.
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Vereniging
(Kader)ledenmiddag
Op 17 februari organiseert de CMHF de eerste in de reeks van Kaderledendagen voor dit jaar. De
middag begint vindt plaats op het kantoor van de CMHF aan de Ametisthorst 20 in Den Haag. Het
programma ziet er als volgt uit:

12.15 uur – 13.15 uur
Inloop met lunch
13.15 uur –14.00 uur
welkomstwoord door Reginald Visser, voorzitter CMHF en Jan Hut praat u bij over o.a. de
stand van zaken Normalisering rechtspositie ambtenaren
14.00 uur – 15.15 uur

Joost van der Stoep – Leiderschap & Professionele Ruimte - Joost werkt via de Vrije
Universiteit, op het Ministerie van Binnenlandse Zaken – Afdeling Organisatie- en Personeelsbeleid
Rijk – en houdt zich bezig met Leiderschap & Management. Onderzoekt o.a. het 5R-model: Richting,
Ruimte, Resultaten, Rekenschap en Relatie. Zie ook zijn website

15.15 uur – 15.45 uur - Pauze
15.45 uur – 16.45 uur

Ajda Balikci – actualiteiten Medezeggenschap - Ajda is werkzaam als trainer
medezeggenschap bij Trainiac Training & Advies en richt zich op het trainen en adviseren van
ondernemingsraden, PVT’s en HR-professionals in de publieke sector. Tijdens deze
kaderledenmiddag neemt zij in ongeveer een uur met u de belangrijkste actualiteiten door op het
gebied van medezeggenschap. Van wetswijzigingen en interessante onderzoeken tot
verrassende uitspraken in het medezeggenschapsrecht. Zie ook haar artikel uit OR-Rendement
16.45 uur Ter afsluiting nodigen wij u uit voor een drankje
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