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Bovensectoraal
Pensioenen
De verkiezingen voor het VO (verantwoordingsorgaan) ABP zijn in maart gesloten en de uitkomst is
nu bekend. Dankzij uw stem, maar kennelijk ook van veel niet bij onze Centrale aangeslotenen, is de
uitslag voor onze Centrale een eclatant succes. We komen met één zetel voor de actieven en met
maar liefst drie zetels voor postactieven in het nieuwe Verantwoordingsorgaan. Naast lijstrekker Paul
Müller (sector politie/VMHP), zullen ook Hans Couzy (sector defensie/GOV|MHB) en Pauline van Tets
(sector wetenschappelijk onderwijs/VAWO) als pensioengerechtigden zitting gaan nemen. Namens
de actieven zal Jacqueline van Langeraad (sector onderwijs/FvOv) plaats nemen in het
Verantwoordingsorgaan.
De postactieve geleding binnen het VO draagt drie bestuurszetels voor; m.a.w. gelet op het totaal
van 13 zetels voor de postactieven krijgt de CMHF een belangrijke stem wie dat gaan worden. Bij de
CMHF staat bij de keuze altijd voorop dat de belangen van alle generaties – actief en postactief –
worden gewogen. De zetels voor de gepensioneerden in het bestuur mogen geenszins worden
gebruikt om alleen te letten op de indexatie van de pensioenen voor deze groep!
Zoals verwacht was de opkomst uitermate laag. Dat kun je op verschillende manieren duiden. Eén
ding staat wel vast: kennelijk was de gemobiliseerde onvrede tegen de vakbonden niet zo groot dat
dat geleid heeft tot ten eerste een grote opkomst en ten tweede een meerderheid van
“onafhankelijken” in het bestuur.

Normalisering Rechtspositie
Zoals in eerdere nieuwsbrieven al gemeld ligt het wetsvoorstel bij de EK. De eerst schriftelijke ronde
is geweest en laat veel kritische geluiden zien (natuurlijk in mindere mate bij CDA en D66: de partijen
van de initiatiefnemers). Belangrijkste vraag bij zowel VVD als PvdA: welk probleem lost dit
wetsvoorstel op en tussen haakjes: creëer je niet juist meer problemen met alle uitgezonderde
categorieën. Enkele vragen zijn rechtstreeks aan de regering gesteld, zoals hoe het zit met het
overeenstemmingsvereiste voor de Centrales in het kader van de ROP.
De eerste rondes tijdens de behandeling in de Tweede Kamer schiepen in het begin hooggespannen
verwachtingen. Veel daarvan werden later gelogenstraft. Hopelijk zal de Eerste Kamer als chambre
de reflection een ander beeld laten zien.
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MHP
De MHP is met de komst van de ACP omgedoopt in Vakcentrale voor Professionals (VcP). De
voorzitter van de ACP Gerrit van der Kamp vervult nu samen met onze voorzitter het duovoorzitterschap.
Naast de ACP hebben ook enkele kleinere bonden zich inmiddels aangesloten bij onze vakcentrale.
De wereld van de vakcentrales is behoorlijk in beweging. Dit geldt ook voor FNV en CNV, die zich aan
het hergroeperen zijn. Zo maakt De Unie, die voorheen de partner van de CMHF was in de
toenmalige MHP, nu deel uit van het CNV.

Pensioenkamer
In de Pensioenkamer, het onderdeel van de ROP dat de pensioenregeling van de ABP vaststelt, zijn
de onderhandelingen voor de implementatie van Witteveen II opgestart. Witteveen beperkt het
fiscale kader voor de opbouw tot 1,875% en topt de opbouw af op een salaris van €100.000.
De onderhandelingen over Witteveen I, verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67, waren
lastig en langdurend. Op deze onderhandelingen ligt wederom een sterke tijdsdruk; Witteveen II gaat
op 1/1/2015 in.
Naast het fiscale kader komt er een nieuw Financieel Toetsingskader (FTK). Het is de bedoeling dat
dit eveneens in 2015 ingaat. Sociale partners hebben grote kritiek op het tot dusverre bekende kader
van de staatssecretaris van SZW. Het nieuwe kader leidt naar verwachting tot hogere premies voor
de pensioenfondsen, doordat er hogere buffers moeten worden aangelegd.

Referentiemodel
Het referentiemodel bepaalt de ruimte voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling voor het kabinet. Het
huidige kabinet liet eerder weten dat weliswaar de ruimte voor 2014 wederom op nul was gesteld,
maar dat de ruimte voor 2015 ongecorrigeerd aan de sectoren zou worden gegeven. Met de recente
CPB-cijfers valt een beeld te geven wat deze ruimte ongeveer zal zijn.
Het referentiemodel, dat kort gezegd de ruimte in de marktsector vertaalt naar de overheid, zou
voor 2015 neerkomen op ongeveer 2%. Echter door de ontwikkelingen zoals vermeld onder het
kopje Pensioenkamer wordt de ruimte naar verwachting met een procent neerwaarts bijgesteld.
Nu hebben we ons als bonden niet te houden aan het referentiemodel, maar we hebben er wel mee
te maken. De opening die werd geboden door het kabinet door ruimte uit 2015 naar voren te halen,
zodat in 2014 een akkoord zou worden gesloten, wordt zo wel erg beperkt voor en door de
werkgevers. Het doet de vraag rijzen of de sectorwerkgevers sowieso nog wel een cao willen. Deze
vraag is van geheel andere orde dan de financiële ruimte maar wordt wel heel manifest!
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Sectoraal
Gemeenten
Binnen de sector Gemeenten is een ultimatum gesteld aan de werkgever. Inmiddels heeft dit al
geleid tot opschorting van alle lokale overleggen. Middels estafettestakingen wordt toegewerkt naar
het VNG-congres in juni.

Rijk
De Centrales hebben een brief gestuurd aan Blok waarin zij verzoeken het cao-overleg op te starten.
Zij achten het onacceptabel dat een werkgever zijn personeel zoveel jaren zonder fatsoenlijk
arbeidsvoorwaardenoverleg laat zitten.
Op 14 april jl. heeft de Advies en Arbitragecommissie (AAC) de introductie van de mobilitymixkaart
behandeld. Centraal staat de vraag of de werkgever deze mocht invoeren zonder overleg met de
bonden.

Vereniging
Sinds begin dit jaar hebben zich weer nieuwe verenigingen gemeld. Het zijn het Gezelschap van
Gildehuizen en de VMHP-CBI.
De Gildehuizen zijn een gezelschap voor ondernemingsraden en – gedeeltelijk – ZZP-ers. Zij zullen
binnenkort wel meer van zich laten horen.
De VMHP-CBI komt op voor de belangen van personeel in het hoger- en middenkader van Croda,
Givaudan en Momentive in Nederland. CBI staat voor Chemische Bedrijven en Industrieën.

Deze en vorige CMHF-nieuwsbrieven zijn ook in pdf-formaat via de CMHF-website te downloaden.
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