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Bovensectoraal
ABP-bestuur
De CMHF heeft sinds kort weer een bezette bestuurszetel in het ABP-bestuur.
Sinds eind september wordt deze zetel ingenomen door Geraldine Leegwater.
Geraldine Leegwater werkt tevens als voorzitter uitvoerend bestuur van het
ABN AMRO pensioenfonds en is beleggingsdeskundige. De CMHF is erg blij met
haar benoeming en verheugt zich op de samenwerking.

Kwartaalcijfers Pensioenfondsen
De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zien er niet al te best uit. Het moeten werken met nieuwe
rekenregels (UFR1) en een lagere rente gecombineerd met slechte beleggingsresultaten zorgt er voor
dat de dekkingsgraden behoorlijk zijn gedaald. Reden voor veel pensioenfondsen om de premies te
verhogen.
Dit zal waarschijnlijk eveneens gelden voor ABP. De Pensioenkamer heeft een verdeeld advies
gegeven over de premievaststelling. Van werkgeverskant is benadrukt dat de huidige situatie een
bijzondere is die niet moet leiden tot overhaaste maatregelen; van werknemerskant is gesteld dat er
een goed evenwicht moet zijn tussen de zgn. “prudentie” en de kosten. Prudentie oftewel
voorzichtigheid leidt tot een hogere premiestelling. Het bestuur stelt in november de
kostendekkende premie vast nadat het Verantwoordingsorgaan is gehoord.
Wat tot verwarring leidt is het feit dat in de Loonovereenkomst is voorzien in een andere wijze van
indexering (N.B. dus gèèn lagere opbouw) waardoor minder buffers hoeven te worden aangehouden
hetgeen leidt tot een lagere premie, terwijl exogene factoren nu leiden tot een hogere premie. In de
Loonovereenkomst is nadrukkelijk vastgelegd dat er een kostendekkende premie moet worden
berekend. Het is een tegenvaller voor het kabinet dat deze nu waarschijnlijk hoger wordt dan
voorzien ten tijde van de Loonovereenkomst.
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Sectoraal
Kabinetssectoren
Binnen de Kabinetssectoren Rijk, Defensie en Rechterlijke Macht zijn op basis van de Loonovereenkomst cao-akkoorden gesloten. Deze akkoorden hebben probleemloos de achterbanraadplegingen gepasseerd, omdat ze zoals beloofd geen verslechteringen inhielden. Naast de
loonparagraaf was er zelfs her en der sprake van verbetering: in de sector Rijk werd het VWNW2beleid verlengd en een compensatie verleend voor de invoering van de Mobiliteitskaart.

Onderwijs
Binnen de onderwijssectoren zien we dat de Loonovereenkomst ook wordt vertaald naar cao’s. De
waarschijnlijk hogere premie van ABP – zie kwartaalcijfers Pensioenfondsen – heeft tot de discussie
geleid in hoeverre de overheid voor die kosten garant staat. Sociale partners hebben daarover een
brief aan de financierende bewindslieden gestuurd. Bij een bevestigend antwoord is de barrière
schijnbaar voor alle partijen geslecht. In de tussentijd hebben werkgevers in in elk geval VO en MBO
beloofd de loonsverhogingen alvast uit te betalen.

Overige sectoren
In de overige sectoren (decentrale overheden, Nuts) en de afzonderlijke cao’s die onder de ABP
vallen (Schiphol, DLO, RET, etc.) moeten de cao-overleggen nog worden gestart.

Vereniging
VCP
Reginald Visser is terug getreden als (duo)voorzitter van de VCP. Voor alle duidelijkheid: hij blijft nog
wel voorzitter van de CMHF. Nieuwe voorzitter van de VCP is Nic van Holstein. Hij was reeds
werkzaam en bestuurslid bij de VCP.

CMHF Najaarsledenraad
De najaarsledenraad van de CMHF is op 14 december a.s.. Naast natuurlijk de begroting voor 2016
staat op de agenda de toelating van de NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak) tot de
CMHF als geassocieerd lid. De NVvR was eerder verbonden aan de CMHF. De NVvR is de enige
werknemerspartij in de sector Rechterlijke Macht.
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Nieuws te melden?
Heeft u nieuws voor deze Nieuwsbrief of voor op de CMHF-website?
Wij horen het graag van u. Stuurt u s.v.p. uw mail naar akleffens@cmhf.nl met als onderwerp
Nieuwsbericht.
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Ultimate Forward Rate
Van Werk naar Werk

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