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Bovensectoraal
SER-advies
Het SER-advies, of beter de verkenning, is op 26 juni met de leden besproken op een speciale
informatiebijeenkomst. De vormgeving leidt bij velen tot vragen vooral doordat de concrete
uitwerking nog onbekend is.
De SER stelt een systeem voor waarbij in de actieve fase wordt opgebouwd in individuele potten,
terwijl in de uitkeringsfase sprake is van een collectieve pot. Boven beide potten hangt een buffer.
Met name de werking van de buffer en de transitie naar het nieuwe systeem zorgt voor veel
onduidelijkheden.
Zodra het SER-advies openbaar is zal de CMHF dit ruim communiceren met de laatste stand van
zaken en inzichten.

Pensioenplan VCP
Het nieuwe kabinet moet arbeidsmarkt en pensioen beter op elkaar laten aansluiten. Dat is de kern
van een plan dat de vakcentrale VCP, waar de CMHF bij is aangesloten, heeft aangeboden aan de
informateur. De VCP blijft in het plan weg van inkomensafhankelijke maatregelen. Het plan staat los
van de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel die momenteel binnen de SER worden
gevoerd.

Volgens Klaartje de Boer van de VCP gaat de verhoging van de pensioenleeftijd op dit moment te
snel. De huidige arbeidsmarkt kan de verhoging van de pensioenleeftijd in feite niet aan. Wij pleiten
voor een flexibele AOW-leeftijd en de wettelijke mogelijkheid om in deeltijd met pensioen te gaan.
Wie eerder stopt met werken, krijgt een korting van 6,5 procent op zijn AOW per jaar, wie langer
doorwerkt krijgt dat percentage erbij.”

ABP
In de Pensioenkamer, het gremium waar de ABP-regeling wordt bepaald, wordt momenteel
gesproken over beperking van de complexiteit van de regeling.
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Complexiteit slaat op de uitvoerbaarheid van de regeling; het ABP-bestuur had al enige tijd
aangegeven dat de regeling onuitvoerbaar werd. De uitvoerbaarheid wordt eveneens veroorzaakt
doordat het pensioenfonds afhankelijk is van de aanlevering van gegevens van externen zoals de SVB
en het UWV.
De regeling met de grootste complexiteit t.w. de eindloonregeling voor militairen is nog onderwerp
van discussie in het sectoroverleg Defensie. Bedoeling is dat nog dit jaar een nieuwe afspraak komt
om ook de militairen over te laten gaan naar het middelloon.

Sectoraal
Gemeenten
Na de cao Provincies ligt er nu ook een onderhandelaarsakkoord voor de gemeenten. De cao, die nog
moet worden goedgekeurd door de leden, heeft een looptijd van 22 maanden en kent een totale
loonsverhoging van 2,5% (excl. 0,75% storting in het IKB).

Rijk
Binnen de cao Rijk is het zgn. “VWNW-beleid” structureel verankerd in het ARAR. Uitgangspunt van
het VWNW-beleid is dat reorganisatie geen reden kan zijn om iemand te ontslaan.
Als gevolg van de structurele verlenging is een afspraak gemaakt over de bovenwettelijke WW omdat
na de normalisering, voorzien op 2020, de transitievergoeding naast de BWWW van toepassing
wordt.
Het reguliere cao-overleg in de sector vangt formeel op 6 juli a.s. aan.

PO
Het primair onderwijs kan terugzien op succesvolle actie door op 27 juni jl. de basisscholen een uur
later te laten aanvangen. De actie heeft niet geleid tot toezeggingen van dit kabinet over extra geld
voor onderwijs, maar leidde wel tot een interne onenigheid op dit punt.

Defensie
Binnen Defensie wil het overleg nog steeds niet vlotten. Om de druk op te voeren hebben de bonden
naast reguliere actiemiddelen een petitie opgestart. Ga hiervoor naar de volgende link:
http://www.defensiepersoneelinactie.nl/
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Vereniging
100 jaar CMHF
De CMHF kan terugzien op een goed bezocht symposium naar aanleiding van het 100-jarig bestaan
van de centrale op 31 mei jl. in Driebergen. De sprekers, waaronder de Nationale Ombudsman,
werden zeer gewaardeerd. Middels deze nieuwsbrief dank aan alle aanwezigen.

Voorzitter
De CMHF kent sinds 26 juni ’17 een nieuwe voorzitter in de persoon van Rob Hunnego. Geen
onbekende: Rob was lang actief als voorzitter van de KVMO (marineofficieren) en als zodanig lid van
het Centraal Bestuur.
Een nieuwe voorzitter betekent het afscheid van een voorganger. Reginald Visser verlaat ons na 12
jaar, waarin hij ook nog enige tijd duovoorzitter van de VCP was. Reginald is eerder dit jaar voor zijn
verdiensten geridderd.

VCP
De VCP is sinds 22 juni jl. meer dan verdubbeld in ledenaantal en daarmee aanzienlijk verbreed.
Aansluiting hebben gezocht de UNIE, OUV en ANBO. De Unie was in het verleden lid van de MHP, de
voorloper van de VCP.
Het grotere ledenaantal zorgt voor een grotere stem in de “polder” (SER, StAR).

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 A.vanKleffens@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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