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Bovensectoraal
Pensioenen/SER
Naar aanleiding van de recente verkenning die de SER heeft uitgebracht over een nieuw pensioenstelsel wordt er de laatste tijd in de media veel geschreven over pensioenen.
De CMHF participeerde via de vakcentrale VCP in de verkenning.
Op 6 juni jl. bleek tijdens een speciale kaderledendag over het thema pensioen, dat er veel vragen
zijn over de toekomst van ons pensioenstelsel en meer specifiek over ABP. Sprekers waren op deze
dag natuurlijk de VCP in de personen van Klaartje de Boer en Jan Tamerus en onze vertegenwoordigers in de Pensioenkamer. Geraldine Leegwater vertolkte als CMHF-vertegenwoordiger in het
bestuur van ABP de visie van dat pensioenfonds.
De komende tijd zult u meer vernemen van de CMHF hoe wij om willen gaan met de nadere
inkleuring van de verkenning van de SER. Deze regeringsperiode zullen er geen ingrijpende keuzes
worden gemaakt. Het volgende regeerakkoord zal echter zonder twijfel wel richting geven voor de –
fiscale –kaders van een nieuw stelsel. Met ander woorden het komende halfjaar is cruciaal voor de
toekomst van ons stelsel.
Ten behoeve van de discussie treft u via deze link integraal een opiniestuk van Martin Weusthuis aan
dat hij schreef voor onze sector Defensie maar een algemene strekking heeft. Martin is
vertegenwoordiger van de CMHF in de Pensioenkamer, waar de ABP-regeling wordt vastgesteld.

Pensioenambassadeurs
De CMHF zoekt leden die als actieve deelnemer aan ABP – dus niet gepensioneerd – een bijdrage
willen leveren in het tekst en uitleg geven van MijnABP. Nadrukkelijk hoeven dit geen
pensioendeskundigen te zijn, maar eerder enthousiaste vrijwilligers die hun collega’s willen bijstaan
in het maken van keuzes via de online tool van ABP. Het betreft een pilot, is dit iets voor u? Neem
dan contact op met Maartje te Hennepe (mhennepe@cmhf.nl)
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Sectoraal
Recentelijk zijn er onderhandelaarsakkoorden bereikt voor de luchthaven Schiphol waar de CMHF
wordt vertegenwoordigd door de VPS, en voor het operationeel personeel van de
luchtverkeersleiding. Daar vertegenwoordigt de CMHF de VNLG.
VPS staat voor Vereniging Personeel Schiphol (voorzitter Nico van der Meer); VNLG staat voor
Vereniging het Nederlandse Luchtverkeersleidrs Gilde (voorzitter Richard Meinders).

Vereniging
De geplande Ledenraad van 27 juni ’16 vindt geen doorgang. De zaken die moeten worden
vastgelegd kunnen digitaal worden afgehandeld. Een nieuwe datum zal zo spoedig mogelijk worden
gecommuniceerd.
De Nieuwsbrief in zijn huidige vorm gaat het tweede jaar in. Reden voor de redactie om te vragen
naar uw bevindingen. Bijgaand aan deze nieuwsbrief treft u daarom een enquete aan met het
verzoek deze in willen vullen waarvoor alvast onze hartelijke dank.

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.

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