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Bovensectoraal
IBO-rapport Eenvoud Loont
Ondanks dat het al sinds vorig jaar zomer op de plank lag, heeft het kabinet onlangs het IBO-rapport
over de governance van aan de overheid gelieerde pensioenfondsen openbaar gemaakt. In een
reactie op het rapport schrijft Plasterk dat hij graag ABP opsplitst en het reguliere cao-overleg wil
verbinden met het overleg over de pensioenen. Zoals bekend vindt het pensioenoverleg nu apart
bovensectoraal plaats in de Pensioenkamer. Achtergrond van de plannen is dat het kabinet c.q. de
overheidswerkgevers vinden dat ze te weinig grip hebben op de premieontwikkeling.
De centrales van overheidspersoneel hebben in een eerste reactie laten weten geen voorstander te
zijn van de voornemens van het kabinet.

Borstlap/Van de Donk
Eind vorig jaar maakte het kabinet het rapport Borstlap openbaar. Borstlap heeft zich uitgelaten over
de organisatie van het overlegmodel als de arbeidsverhoudingen van de ambtenaar zouden worden
genormaliseerd. Voorlopig is dit wetsvoorstel gestrand in de Eerste Kamer. Desalniettemin stelt het
kabinet dat het sturingsmodel meer in lijn moet komen met de wijze waarop het kabinet omgaat met
(de werkgevers en de werknemers in) de markt.
Van de Donk heeft een advies opgesteld naar aanleiding van het conflict dat was ontstaan door de
Loonruimteovereenkomst, die de FNV niet heeft ondertekend. Ook Van de Donk was de mening
toegedaan dat het pensioen en het overleg over de andere arbeidsvoorwaarden meer moesten
worden geïntegreerd. In de breedte vindt hij dat een herbezinning op het totale overlegmodel nodig
is.

ABP-premie
Plasterk heeft via de Pensioenkamer nog een poging gewaagd de zgn. “premieopslag” van één
procent per 1 april a.s., die in principe voor 5 jaar zal worden geheven, tegen te houden. Het ABPbestuur achtte deze verhoging, nadat zij per 1 januari 2016 de kostendekkende premie al ietsje hoger
dan verwacht had vastgesteld, bij het huidige ambitieniveau noodzakelijk.
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De centrales in de Pensioenkamer hebben unaniem laten weten voorstander te zijn van deze
premiestelling en niet te willen tornen aan ambitieniveau en/of premieverdeling tussen werknemer
en werkgever.

Sectoraal
Politie
Als laatste van de kabinetssectoren (de anderen zijn Rijk, Defensie en Rechterlijke Macht) heeft de
Politie een cao-akkoord weten te sluiten, welke inmiddels definitief is getekend.
De Politie-cao kent een langere looptijd dan de anderen, die volledig waren geënt op de
Loonruimteovereenkomst. Over de gehele looptijd kent de politie derhalve een hogere loonstijging,
naast het gegeven dat enkele sectorspecifieke zaken zijn geregeld.

Gemeente
Binnen de sector gemeente heeft de VNG een onderhandelaarsakkoord bereikt met de drie daar
participerende centrales. De VNG viel niet onder de rechtstreekse werking van de Loonruimteovereenkomst maar had zich wel gecommitteerd tot uitvoering. Evenals bij de politie is hier sprake
van een langere looptijd d.w.z. tot 1 mei 2017.
De achterbanraadpleging loopt nog.

Vereniging
Rectificatie
In nieuwsbrief 15.03 maakten we melding van het feit dat de KNTV was toegetreden. Dit is onjuist;
de vereniging die is toegetreden is de Vrije KNTV en dat is een andere KNTV dan die wij voorheen
kenden.

Fusie
Eind vorig jaar zijn twee bij de CMHF aangesloten verenigingen gefuseerd. Dat zijn de FDO
(Functionarissen Decentrale Overheden) en de MHA (Vereniging van Middelbare en hogere
ambtenaren in dienst van de gemeente Amsterdam). De gefuseerde vereniging draagt de naam FDOMHA (vereniging voor medewerkers van decentrale overheden) is blijft aangesloten bij de CMHF.
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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.

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