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Bovensectoraal
Verkiezingsprogramma’s
De CMHF maakt zich ernstig zorgen over de voorgenomen plannen van diverse politieke partijen om
de aftoppingsgrens voor de aftrekbaarheid van pensioenpremies stevig te verlagen. Deze grens ligt
momenteel op - zeg maar - een ton (€ 103.000). Een gegeven waar de CMHF bij de introductie al
uitermate ongelukkig mee was doordat hierdoor de mogelijkheid werd geschapen aan deze grens te
sleutelen (lees: verlagen).
De plannen variëren van volledige afschaffing (VNL), maximum dagloon (D66), anderhalf modaal
(CU,SGP), twee keer modaal (PvdA, GL) tot het ongemoeid laten van de grens (VVD). Wat vaak over
het hoofd wordt gezien is dat ook deeltijders met een inkomen onder de grens worden geraakt
omdat de grens naar rato van de deeltijdfactor wordt toegepast.
Kortom, waar voorheen een relatief kleine groep werd geraakt (medisch specialisten, luchtverkeersleiders) wordt bij doorvoering van de plannen een (zeer) groot gedeelte van de achterban
van de CMHF geraakt!

Herziening pensioenstelsel
De discussie binnen de SER over de herziening van het pensioenstelsel komt in een stroomversnelling
in het zicht van de verkiezingen. De SER beseft zich terdege dat wil het advies relevantie hebben het
voor het schrijven van een regeerakkoord moet zijn uitgebracht.
Betekent dit dat er grote consensus is binnen de SER? De vraag stellen is hem beantwoorden; nee
dus met zoveel belangen binnen een orgaan. Wel wordt getracht een lijn mee te geven aan een
nieuw kabinet. Deze lijn wordt één dezer weken verwacht.
Zoals bekend is de CMHF voorstander van aanpassingen op basis van het huidige stelsel.

WNT3
Plasterk heeft de zgn. “WNT3”voor advies aan de Raad van State gestuurd. WNT staat voor Wet
Normering Topinkomens. Waar de WNT1 een norm van 130% van een ministerssalaris stelde voor
bestuurders in de (semi)publieke sector, verlaagde WNT2 deze norm naar 100%. WNT3 regelt dat
alle werknemers in de (semi)publieke sector vallen onder de norm.
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Afgezien van ideële overwegingen over de hoogte van een norm is de CMHF altijd tegen het stellen
van een norm geweest, doordat de WNT in wezen een plafond stelt aan de beloningen en daarmee
de onderhandelingsvrijheid van sociale partners inperkt. Bij invoering van de WNT3 is er sprake van
een loonmaatregel die invloed heeft op het héle loongebouw.

WNRA
De MR heeft beslist dat de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren ondertekend mag worden
door Plasterk en de Koning. Hiermee wordt de uitvoering ter hand genomen om ambtenaren, met
uitzondering van de niet genormaliseerde sectoren (Politie, Defensie, rechterlijke macht), onder het
reguliere cao-recht te brengen. De Centrales zijn betrokken bij de uitvoering en zullen letten op een
correcte, eenduidige toepassing.
Ingangsdatum is voorzien op 1 januari 2020. De kans is echter groot gelet op de vele wetten die
moeten worden gewijzigd dat dit niet gehaald zal worden.

Sectoraal

Defensie
De onderhandelingen binnen de Sector Defensie zijn inmiddels afgebroken en de bonden hebben
een actietraject opgestart. De Sector heeft een in de media breed uitgedragen problematiek van het
zgn. “AOW-gat”. Ondanks dat hier al lang over wordt gesproken en eerdere toezeggingen, is er nog
geen oplossing.
De Sector heeft daarnaast samen met de Sector Politie en andere sectoren, die samen de Coalitie
voor de Veiligheid vormen, aandacht gevraagd voor het gebrek aan financiële middelen om hun taak
naar behoren uit voeren. Dit initiatief heeft eveneens veel media-aandacht gekregen.

Rijk
De onderhandelingen binnen de Sector Rijk lopen nog steeds. Naast de cao (looptijd, loon(gebouw))
wordt gesproken over verlenging van het VWNW mogelijk gekoppeld aan een generatiepact.
De onderhandeling wordt evenals Defensie beheerst door de beschikbare gestelde maximale
loonruimte van één procent (naast de ruimte die beschikbaar is gesteld ter compensatie van het
werkgeversdeel van de pensioenpremie die in 2017 stevig is gestegen).
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Vereniging

VMHP
Ontsteld heeft de CMHF kennis genomen van het plotselinge overlijden van de vorige voorzitter van
de VMHP, Sanna Eichhorn. Sanna was vele jaren actief binnen de CMHF en haar positieve
enthousiaste persoonlijkheid zal zeer worden gemist.

Verhuizing kantoor
Met ingang van 3 april a.s. verhuist het kantoor van de CMHF naar het SER-gebouw in Den Haag.
De nieuwe contactgegevens zijn:
bezoekadres:

Bezuidenhoutseweg 60 te Den Haag.

postadres:

Postbus 91460, 2509 EB Den Haag.

Telefoonnummers volgen spoedig.
Op vrijdag 31 maart en maandag 3 april is de CMHF beperkt bereikbaar.
U ontvangt zo spoedig mogelijk een update van de belangrijkste gegevens.

100-jaar CMHF
Op 21 mei a.s. bestaat de CMHF 100 jaar. Dit heuglijke feit wordt gevierd op 31 mei 2017 met een
symposium over het Geheim van Succes in Antropia te Driebergen. Verenigingen ontvangen hierover
spoedig bericht.

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

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag (m.i.v. 3 april 2017)
Postadres:
Postbus 91460, 2509 EB Den Haag
Tel:
0704191919
Tel:
m.i.v. 3 april 2017 n.n.b.
centrale@cmhf.nl - www.cmhf.nl - Twitter
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