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Bovensectoraal
Verantwoordingsorgaan ABP; de stemmen
zijn geteld!
Van de ruim 1,9 miljoen stemgerechtigden brachten in april jl.
bijna 159.000 actieven en pensioengerechtigde deelnemers
een stem uit bij de verkiezingen voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan (VO) van ABP. Dat is
een opkomstpercentage van 8,3%, bijna een verdubbeling ten opzichte van vier jaar geleden. Er
waren voor beide kiesgroepen ongeveer 70 kandidaten om uit te kiezen (totaal 142 kandidaten),
verdeeld over zes lijsten bij de actieve deelnemers en zeven lijsten bij de kiesgroep
pensioengerechtigden.
Het VO bestaat uit 48 personen: 18 namens de actieve deelnemers, 14 namens de
pensioengerechtigden en 16 namens de werkgevers. Aangezien de werkgevers leden
voordragen, betroffen de verkiezingen dus 32 van de in totaal 48 zetels. Wij hebben als CMHF
3.889 stemmen gekregen op onze kandidaten bij de actieven, wat resulteerde in één zetel.
Jacqueline van Langeraad-Goes verlengt hierdoor haar zittingstermijn in het VO. Bij de
kiesgroep pensioengerechtigden behaalden wij 4.998 stemmen; ook goed voor één zetel. Hans
Leijh zal daardoor aan zijn eerste termijn in het VO kunnen beginnen.
Het nieuwe Verantwoordingsorgaan start op 1 juli met zijn werkzaamheden voor een periode
van vier jaar.

SER pensioenen
In de SER wordt hard gewerkt aan een advies over een nieuw
toekomstbestendig pensioenstelsel. Ook de CMHF is via onze
vakcentrale VCP daarbij betrokken. Wat de CMHF betreft
moet het nieuwe stelsel een verbetering zijn ten opzichte van
het oude stelsel met een evenwichtige transitie van het
huidige stelsel naar een nieuw stelsel.
De recente berichtgeving in de Telegraaf over een pensioenakkoord in de SER is voorbarig,
want er ligt geen akkoord. Daar wordt hard aan gewerkt. De CMHF wil ook de tijd nemen de
berekeningen af te wachten, want bij eerdere doorrekeningen vielen de resultaten tegen. De
CMHF zal nooit instemmen met een akkoord zonder ledenraadplegingen.
De berichtgeving heeft veel vragen opgeroepen. Via onderstaande link wordt een groot aantal
beantwoord.
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Lees meer

Sectoraal
Kabinetssectoren
Voor de sectoren Rijk, Rechterlijke Macht, Politie en Defensie
heeft het Kabinet binnen een meerjarig kader geld
beschikbaar gesteld voor de arbeidsvoorwaarden. Dit geeft
lucht aan de onderhandelingen, maar wil zeker niet zeggen
dat nu alles rond. Elke sector heeft zijn eigen problematiek,
waarbij de sector Defensie nog eens wordt geconfronteerd met een wijziging van de
pensioensystematiek als zodanig.
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Onderwijssectoren
De sector Onderwijs laat een positiever beeld zien. Akkoorden
binnen zowel het HBO, PO, VO en Universiteiten. Ook hier
valt de verscheidenheid op binnen de sectoren. Hieronder de
resultaten in financiële zin. De akkoorden bevatten uiteraard
veel meer.
De cao HBO heeft een looptijd van twee jaar met een loonstijging van 4,9% en een eenmalige
uitkering van €400.
De cao PO gaat uit van een looptijd van 14 maanden en een structurele verhoging van 2,5%.
Daarnaast een eenmalige verhoging van € 750. De eenmalige uitkering is gerelateerd aan het
nieuwe loongebouw. Dat moet de verschillen tussen primair en voortgezet onderwijs verkleinen.
De cao VO heeft een looptijd van 16 maanden met een structurele verhoging van 4,5% (2,35 en
2,15 in resp. 2018 en 2019) en een eenmalige in 2018 van 1%.
De cao Universiteiten heeft een looptijd van 30 maanden met in totaal een loonstijging van 4,6%
(2 en 2,6 in resp. 2018 en 2019) en een eenmalige van 0,6%.
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Vereniging
Ledenraad
De Ledenraad (LR) die gepland staat voor 25 juni a.s. zal worden verschoven naar 8 oktober
a.s.. Omdat er geen volledige, geconsolideerde, jaarrekening aangeboden kan worden is in
overleg en met goedvinden van de deelnemers aan de Ledenraad de vergadering verschoven.
Tijdens de LR van 8 oktober, locatie nog nader te bepalen, zal naast de jaarrekening 2017 ook
de conceptbegroting 2019 en de toekomst van de CMHF besproken worden.
Wij informeren u over de LR via mail en website.

AVG
Op 25 mei jl. is nieuwe Europese privacywetgeving
(Algemene verordening gegevensbescherming - AVG) van
kracht geworden. Deze wetgeving kent een aantal
aanpassingen ten opzichte van de vorige privacywetgeving.
Zo kunt u te allen tijde uw gegevens inzien, opvragen en
wijzigen en heeft u het recht op vergetelheid bij beëindiging van uw lidmaatschap. In navolging
van de vorige wet worden uw gegevens niet gedeeld met derden, tenzij wij u daar toestemming
voor hebben gevraagd. Uw e-mailadres wordt functioneel gebruikt dat wil zeggen om u te
informeren over CMHF-aangelegenheden die voortvloeien uit uw lidmaatschap. Mocht u vragen
hebben over hoe de CMHF de AVG implementeert dan kunt u contact opnemen met Maartje te
Hennepe via mail: m.tehennepe@cmhf.nl
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Nieuws te melden?
Heeft u nieuws voor de CMHF-Nieuwsbrief of voor op de CMHF-website?
Wij horen het graag van u.
Stuurt u s.v.p. uw mail naar ons mailadres met als onderwerp Nieuwsbericht.
Deze en vorige CMHF-nieuwsbrieven zijn ook in pdf-formaat via de CMHF-website te
downloaden.

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag
Postadres: Postbus 91460, 2509 EB Den Haag
Algemeen Telefoonnummer: 0703499664

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u centrale@cmhf.nl toe aan uw adresboek.

