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CB-advies aan haar leden over het pensioenakkoord 

Het Centraal Bestuur van de CMHF heeft in een speciaal daartoe ingelaste vergadering op 11 juni 

2019 gesproken over het (principe) pensioenakkoord. Het bestuur werd daarin bijgestaan door de 

Beleidsadviescommissie. 

Onder pensioenakkoord wordt verstaan het SER-advies dat de contouren schetst van een toekomstig 

stelsel en de kabinetsbrief van 5 juni jl. dat naast het pensioenstelsel zaken vastlegt over AOW, RVU-

boete, ZZP-ers en enkele aanverwante zaken. 

Dilemma 

Het bestuur constateert dat het pensioenstelsel de komende jaren moet worden uitgewerkt volgens 

in het SER-advies vastgelegde doelen, die deels met elkaar in tegenspraak zijn. Voor deze uitwerking 

wordt een stuurgroep in het leven geroepen waarin onze vakcentrale de VCP zitting heeft. 

Zwakte in het advies is dat met name de renteproblematiek en compensatie afschaffing 

doorsneesystematiek evenals in november vorig jaar niet zijn opgelost. 

De aan het stelsel gerelateerde onderwerpen stijging AOW-leeftijd en zware beroepen in relatie tot 

RVU-boete zijn in de kabinetsbrief wel concreet uitgewerkt. 

Het bovenstaande plaatst het bestuur voor een dilemma. Enerzijds is het pensioenstelsel te weinig 

uitgewerkt om hier een volmondig “ja” tegen te kunnen zeggen; anderzijds zijn er concrete zaken 

geregeld die gunstig zijn voor de leden en is er een gedegen procedure met bestuurlijke waarborgen 

afgesproken om tot een nieuwe pensioenstelsel te komen. Een procedure die in elk geval leidt tot 

doorpraten over voor de VCP c.q. de CMHF cruciale elementen voor het pensioenstelsel. 

Advies 

Om bovenstaand dilemma te kunnen beantwoorden staat het vertrouwen in het proces centraal. 

Gelet op de geformuleerde doelen in het SER-advies en het vastgelegde proces heeft het bestuur van 

de CMHF dit vertrouwen. 

Daarnaast is voor het bestuur van strategisch belang dat met een “nee” sturingsmogelijkheden 

verloren gaan en in breder verband wellicht de gehele positie van de polder op scherp stelt. 

Het advies van het Centraal Bestuur is gelet op het bovenstaande  in te stemmen met het 

pensioenakkoord en de VCP het mandaat te geven het akkoord volgens de geformuleerde 

uitgangspunten van de BAC gestalte geven. 

Procedure 

De CMHF zal in de extra Ledenraad van 17 juni ‘19 beslissen welk advies zal worden geformuleerd in 

het Algemeen Bestuur van de VCP op 18 juni ‘19. De VCP zal haar inbreng kenbaar maken op de SER-

raadsvergadering van 21 juni ‘19. 


