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Bovensectoraal
Strengere regels pensioenenfondsen
De nieuwe bestuursvoorzitter van ABP, mevrouw drs. C.M. Wortmann-Kool, vindt dat de nieuwe
strengere regels voor pensioenfondsen niet op een slechter moment ingevoerd hadden kunnen
worden. De invoering valt namelijk samen met het op grote schaal opkopen van staatsleningen door
de Europese Centrale Bank (ECB). Dit beleid van de ECB heeft een sterk drukkend effect op de rente.
Pensioenfondsen moeten hierdoor meer geld in kas houden om in de toekomst pensioenen te
kunnen uitkeren. De kans op indexatie wordt daardoor kleiner. Het feit dat de nieuwe strengere
regels zijn ingevoerd ‘in een periode waarin de rente historisch laag staat en het ECB-beleid daar ook
nog negatief op uitwerkt, maakt dat koopkrachtbehoud er de komende jaren niet in zit’, aldus
mevrouw Wortmann-Kool.

CMHF-bestuurszetel ABP
Het bestuurslid van de CMHF in het pensioenfonds ABP, René van de Kieft, heeft per 1 mei a.s. een
andere functie aanvaard die onverenigbaar is mijn zijn bestuurslidmaatschap. René van de Kieft was
de opvolger van Cees Michielse die jarenlang onze vertegenwoordiger was in het bestuur van ABP.
De CMHF is momenteel op zoek naar een capabele man of vrouw die de vacature kan opvullen en de
toets van de DNB kan doorstaan.

Demotie
Het een stap terug zetten door oudere werknemers, ook wel demotie genoemd, is een zwaar
beladen onderwerp. Inmiddels lijkt er een kentering op gang te zijn gekomen in het denken over
demotie, in ieder geval bij de politiek. Zo zei D66-leider Pechtold vorige maand dat hij het onderwerp
op de politieke agenda wil. Ook het wetenschappelijk instituut van het CDA hield recent een pleidooi
voor demotie.
De CMHF ziet het onderwerp terug in veel werkgeversinzetten o.a. die van de sector Rijk en Politie.
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Sectoraal
Rijk
De gerechtelijke uitspraak die was aangespannen door de bonden gecombineerd met een motie van
de Tweede Kamer die door een meerderheid wordt gesteund, heeft Blok doen besluiten de vrijval uit
het pensioenakkoord alsnog aan rijksambtenaren uit te keren. Hiermee is de voorwaarde van de
bonden om aan te vangen met het cao-overleg vervuld. Gelet op de inzetten zal het lastig zijn tot een
resultaat te komen. Bonden hebben steeds geroepen dat dit gelet op de 4 jarige nullijn geen
“business as usual” is.
Bij de sector Defensie werd al eerder een tussenakkoord afgesproken over de vrijval.
De andere grote kabinetssector t.w. de Politie zit nog steeds in een stevig conflict. Het conflict spitst
zich daar niet alleen toe op de arbeidsvoorwaarden, maar is breder. Zo zet de grote reorganisatie van
de politie de onderlinge verhoudingen op scherp.

Vereniging
VMHA-ARWI: succesvol symposium over dyslexie
De VMHA-ARWI heeft op 21 april een succesvol symposium over dyslexie georganiseerd. De
bijeenkomst was bedoeld om belangstellenden (beter) inzicht te geven in de betekenis van dyslexie
in het algemeen en in de werksituatie in het bijzonder. De grote belangstelling laat zien dat er
kennelijk behoefte is aan andere onderwerpen dan de gebruikelijke vakbondszaken zoals pensioenen
en cao’s.

CMHF PensioenMiddag 11 mei
Op maandagmiddag 11 mei organiseert de CMHF voor de kaderleden een bijeenkomst die geheel en
al gewijd is aan de pensioenproblematiek. Er is zoveel gebeurt en er staat nog zoveel op stapel dat
het essentieel is dat het kader goed is geïnformeerd. Opgeven kan nog bij Anja van Kleffens, via de
mail of telefonisch 0704191944.
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Afscheid Jenny Biesheuvel
Na ruim 20 jaar met hart en ziel voor de CMHF te hebben gewerkt gaat Jenny Biesheuvel met ingang
van 1 juli 2015 van haar welverdiende pensioen genieten. Het bestuur neemt deze gelegenheid te
baat om Jenny hartelijk te danken voor haar tomeloze inzet, energie, harde werken en oplossingsgerichtheid en wenst haar veel plezier en ondernemingszin toe in de tijd die na een dienstbaar leven
aan de CMHF ingezet wordt.

Nieuw hoofd Algemene Zaken
Zoals dat gaat met het vertrek van vertrouwde gezichten verwelkomt het bestuur Maartje te
Hennepe als nieuw Hoofd Algemene Zaken. Maartje is een onbekend gezicht binnen de vakbondswereld maar zal met haar enthousiasme en open manier van communiceren snel een ingeburgerd
gezicht van de CMHF zijn. Het bestuur wenst Maartje te Hennepe dan ook in alle opzichten een
vruchtbare tijd toe binnen de CMHF.

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