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Bovensectoraal
Vervallen ANW-compensatie in ABPpensioenregeling en wat eraan te doen
In De ANW-compensatie uit de ABP-regeling komt per 1
januari 2018 te vervallen. Die compensatie komt te vervallen
omdat de complexe regeling door ABP niet anders dan met grote moeite is uit te voeren. ANW
staat voor algemene nabestaandenwet. Wat het financiële effect kan zijn vind je op MijnABP
vanaf 2 januari 2018.
Nu bestaat er bij zieke ABP-deelnemers grote behoefte aan informatie over de financiële
toekomst van hun nabestaanden. Zij raken namelijk hun ANW-compensatie kwijt en kunnen
vanwege hun ziekte niet een individuele verzekering sluiten bij een verzekeraar. Daarom
bestaat er voor deze mensen een specifieke coulanceregeling die wordt uitgevoerd door het
ABP-bestuur.
ABP-deelnemers die nu ziek zijn en die vanwege hun ziekte niet een ANW-hiaatverzekering of
een individuele levensverzekering kunnen aanschaffen bij een verzekeraar, kunnen zich melden
bij het ABP. Deze deelnemers kunnen zich melden tót 1 februari 2018. Zij blijven na tijdige
aanmelding en na acceptatie van hun situatie door ABP, vallen onder de werking van de in 2017
bestaande ANW-compensatieregeling.
De CMHF is momenteel bezig in de sectoren een goede (semi)collectieve oplossing te vinden
voor alle ABP-deelnemers, ziek of niet ziek. Het is echter de vraag of dat in alle gevallen gaat
lukken. De werkgevers zullen ook achter deze oplossing moeten gaan staan. Omdat op dit
moment niet duidelijk is of de werkgevers dat gaan doen en of er dus een goede collectieve
ANW-hiaatoplossing wordt aangeboden, adviseert de CMHF de leden die in bovenbedoelde
ziekte-omstandigheden verkeren, niet te wachten met aanmelding tot na de ABP-brief, maar dat
reeds nu te doen.

Waarom de discussie over het nieuwe
pensioenstelsel zo lang duurt
Er wordt in de pers al jaren gepubliceerd over het naderende
einde van het huidige pensioenstelsel in Nederland en het
begin van een ander nieuw stelsel, meer toegespitst op
moderne arbeidsverhoudingen en een veranderende
maatschappij. De discussie over een nieuw systeem duurt inderdaad al jaren en menigmaal
lees je daarover een aanklacht van een pleitbezorger van een nieuw minder collectief en minder
solidair stelsel.
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Lees meer

StaVaZa uitvoering WNRA
De uitvoering van de Wet Normalisering Rechtspositie
Ambtenaren wordt door BZK voortvarend ter hand genomen.
De uitvoering verloopt langs twee lijnen; de bovensectorale lijn
waar de formele wet- en regelgeving moet worden aangepast en de sectorale waar de
rechtsposities in zijn vastgelegd.
Het pakket bovensectorale wetgeving met o.a. de nieuwe Ambtenarenwet wordt begin volgend
jaar via een internetconsultatie voorgelegd. Na de zomer is het voornemen dit pakket naar de
Raad van State te sturen.
In de sectoren wordt hard gewerkt aan een inventarisatie van alle regelingen die omgezet
moeten worden en getoetst aan (driekwart oftewel afwijkingsmogelijkheid op cao-niveau)
dwingendrechtelijke bepalingen uit het burgerlijk recht. Uiteindelijk moet dit leiden tot een
concrete cao-tekst bij inwerkingtreding van de WNRA.
De CMHF houdt via de bovensectorale Transitiekamer en aan de diverse overlegtafels in de
sectoren toezicht op de uitvoering.
Lees meer

Verkiezing Verantwoordingsorgaan ABP
De CMHF is doende haar kandidatenlijsten op te stellen voor de
verkiezingen van het VO van de ABP die zullen plaatsvinden in de
maand april volgend jaar. Er wordt een lijst opgesteld van nog
werkzame personen (actieven) en reeds gepensioneerden (post
actieven).
Bij de vorige verkiezingen haalde de CMHF een hoge score en we
willen dat succes herhalen omdat we goede mensen en standpunten hebben. In de aanloop
naar de verkiezingen ontvangt u meer informatie over de kandidaten.
Lees meer

Vakcentrale voor Professionals
De CMHF groeit tegen de trend van teruglopende
ledenaantallen bij vakbonden de laatste jaren gestaag, onze
vakcentrale de VCP groeit zelfs stormachtig! Onlangs heeft
Het Zwarte Corps (HZC) zich aangesloten bij de VCP. HZC
behartigt de belangen van machine gebonden personeel werkzaam in onder meer de bouw,
landbouw, beroepsgoederenvervoer, grondverzet, wegenbouw, railinfra en offshore.

Sectoraal
PO
Prominent in de belangstelling staan de acties in het primair onderwijs voor een hoger loon en
ter bestrijding van de werkdruk. De laatste landelijke stakingsdag was op 12 december jl.
De actiegroep PO in actie heeft zich ondertussen gemeld aan de cao-tafel ter versterking van
het vakbondsfront. Gelet op de reacties van de verantwoordelijke bewindsman de heer Slob zal
een directe oplossing nog wel even op zich laten wachten. Er zijn daarom al vervolgacties
afgekondigd.

Vereniging
Ledenraad
De Ledenraad is door het slechte weer op 11 december niet doorgegaan (“code rood”). Hij is
verplaatst naar dinsdag 9 januari ’18. Belangrijk punt is natuurlijk de begroting voor het nieuwe
jaar en de daaruit voortvloeiende contributie die de verenigingen weer meenemen in hun eigen
begroting.
Gelet op de sterke uitbreiding van de VCP en de invloed daarop de contributie van de
vakcentrale zal de contributie van de CMHF een dalende tendens te zien geven.

Bureau
Het bureau van de CMHF is gesloten tijdens de
feestdagen in de week van 25 december 2017 tot en
met nieuwjaarsdag.
Het bestuur en medewerkers van de CMHF wensen
u allemaal plezierige dagen!

Nieuws te melden?
Heeft u nieuws voor de CMHF-Nieuwsbrief of voor op de CMHF-website?
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Deze en vorige CMHF-nieuwsbrieven zijn ook in pdf-formaat via de CMHF-website te
downloaden.
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