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Bovensectoraal
Prinsjesdag
De beoordeling van de op Prinsjesdag gepresenteerde maatregelen moet gezien worden in de
context van de complete Miljoenennota. Veel beleidsbeslissingen van eerdere jaren werken namelijk
door in 2015. Er zitten nog grote uitgavenbeperkingen en lastenverzwaringen in het vat. De
lastenverlichtingen uit het begrotingsakkoord zijn vooral minder lastenverzwaringen. Het effect zal
dus minder rooskleurig zijn dan verwacht op grond van de berichtgeving in de media.
Recent onderzoek van ING over de stille verbouwing van pensioen, zorg, werk en inkomen geeft een
goed inzicht in de effecten op lange termijn van de besparingen en lastenverzwaringen: "In 2025 is
de impact van de maatregelen veel groter dan die in 2015 is. Vooral mensen die meerdere gevolgen
tegelijk voelen kunnen flink in hun portemonnee geraakt worden. Daarbij gaat het vaker om mensen
met een hoger inkomen die ouder zijn dan 50. Het leven verandert juist het meest voor ouderen met
lagere inkomens. Uiteindelijk worden alle jongeren zelf ook ouderen, dus zij zullen dan ook de
gevolgen ervaren."
Zie voor het persbericht van de VCP hier.

Normalisering Rechtspositie
De initiatiefnemers van het wetsvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren hebben hun
Memorie van Antwoord uitgebracht. Het Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer dateert van maart
dit jaar; de beantwoording heeft dus enige tijd geduurd. Eerste Kamerleden hadden eveneens vragen
gesteld aan Plasterk. Deze vragen zijn vooralsnog onbeantwoord maar worden wel op korte termijn
verwacht.
Centrales van Overheidspersoneel overwegen nog steeds een kort geding tegen de minister, omdat
hij de overlegverplichting in het kader van de Raad voor Overheidspersoneel (ROP) schaadt door niet
met hen te willen overleggen over het wetsvoorstel.
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Sectoraal
Gemeenten
De CMHF-leden binnen de sector Gemeenten hebben ingestemd met het op 15 juli 2014 bereikte
principeakkoord tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de CMHF, ABVAKABO FNV
en CNV Publieke Zaak.
Punt van kritiek betrof de looncomponent. Veel leden hebben om die reden tegen of soms neutraal
gestemd. Desalniettemin is de meerderheid van de geraadpleegde leden akkoord; veelal omdat een
alternatief niet zo gauw voorhanden is.
De CMHF realiseert zich dat m.n. de vormgeving van de looncomponent voor 2015, waarbij sprake is
van een vast bedrag in plaats van een percentage, geen enkele precedentvorming mag hebben. Zoals
bekend heeft de FNV “centen in plaats van procenten” als speerpunt van haar beleid gemaakt voor
de inkomens tot € 30.000.

Zorg
Een eventueel verbod op nulurencontracten in de zorg schiet z’n doel volledig voorbij, laat NU ’91
weten.
Belangrijk is dat verpleegkundigen en verzorgenden zelf de keuze kunnen maken welke contractvorm
het best bij hun levensfase past. Een verbod haalt een belangrijk deel van het voordeel voor de
werknemer weg: namelijk de keuze om wel of niet te werken. Het gaat er om de juiste balans tussen
werk en privé te vinden. Schrappen van deze contracten kan er eigenlijk alleen maar voor zorgen dat
er veel slechtere alternatieven voor terugkomen; mensen verliezen hun baan en/of krijgen een
contract voor 25 uur per jaar of 2 uur per week en worden zonder inspraak ingeroosterd.
Het is en blijft belangrijk om een vinger aan de pols te houden aangaande excessen en ongewenste
flexcontracten en waar nodig tegen te gaan!
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Vereniging
Kaderledenmiddag
Op maandag 27 oktober 2014 organiseert de CMHF wederom een (kader) ledenmiddag.
U bent welkom vanaf 12.30 uur bij de CMHF, Ametisthorst 20 Den Haag, voor een lunch wordt
gezorgd.
Vanaf 13.30 uur start het daadwerkelijke programma.
De sprekers voor deze middag:
de heer prof. mr. Barend Barentsen, bijzonder hoogleraar Albeda leerstoel en hoogleraar Sociaal
recht
De heer Barentsen zal spreken over de (mogelijke) gevolgen van de normalisering rechtspositie
ambtenaren
en
de heer mr. Joost Lubbers van de VCP zal met u van gedachten wisselen over de SER en de toekomst
van de Medezeggenschap.

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