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Algemene Centrale Overheid Personeel (ACOP)
Het ACOP is een vereniging van aangesloten vakorganisaties (Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Algemene Onderwijs bond
(AOB), Algemene Federatie van Militair en burger Personeel (AFMP), Nederlandse Politie Bond (NPB), Marechaussee vereniging
(Marver), NAPB BES, ABVO (2 politievakbonden van de BES-eilanden) binnen de overheid. Het ACOP is de grootste van 4 vakcentrales
(samen het SCO) in het overleg met de gezamenlijke werkgeversorganisaties (VSO) binnen de overheid. Het overleg concentreert zich op
zaken zoals pensioenen (ABP), normalisatie en andere sector overstijgende zaken.

Hiermee houden wij je 2/3 maandelijks op de hoogte van de ontwikkelingen. Onder andere over het
belangrijkste overlegorganen voor de ACOP, de Pensioenkamer en Transitiekamer van de Raad voor het Overheid
Personeelsbeleid (ROP).
April / mei / juni 2018
Hieronder de actuele hoofdpunten:
Ontwikkelingen op gebied van pensioenen
Er wordt intensief gesproken over een nieuw pensioencontract en aanpassingen van de AOW. Er is tussentijds
wat uitgelekt over de onderhandelingen, maar in tegenstelling tot wat sommige media beweren, is er nog geen
akkoord. Op belangrijke punten is er wel toenadering tussen de sociale partners, maar belangrijke details moeten
nog ingevuld worden. En dan moet het nog in de SER en met het kabinet besproken worden. Als hier iets
uitkomt, wordt het voorgelegd aan het Ledenparlement en de leden.
Pensioenreglement ABP: Complexiteit 2.0
In het najaar is het ABP van plan om, samen met sociale partners, verder te gaan met het verminderen van de
complexiteit van de het pensioenreglement van ABP. Door FNV is aangedrongen op het eerst evalueren van
Complexiteit 1.0 om daarna pas verder te gaan met 2.0. Er zijn wel een paar leerpunten uit 1.0 te verwachten. In
de Pensioenkamer hebben partijen onlangs besproken dat het overwegen van ingrijpende aanpassingen in het
reglement op korte termijn niet wenselijk is. Dit omdat de vorige aanpassing nog maar net heeft plaatsgevonden
en veel onrust heeft opgeroepen, en er staat mogelijk een grote aanpassing te wachten als er besloten wordt tot
pensioenstelselwijziging. Kleine aanpassingen in het reglement (zonder dat er aanspraken wijzigen) kunnen wel
overwogen worden, als dit tot verbetering leidt.
Vervallen ANW-compensatie ABP
Het vervallen van de ANW-compensatie per mei 2018 is nu definitief. Tussen 1 januari 2018 en 1 mei 2018
hebben deelnemers een aanvraag kunnen doen voor de coulance-regeling van het ABP. Indien deze deelnemers
komen te overlijden binnen 5 jaar, krijgen hun nabestaanden alsnog recht op de ANW-compensatie.
Belangrijk vraagpunt n.a.v. de brief die mensen hebben gekregen over de lengte van de coulanceregeling, is dat
die op 5 jaar gesteld is. In 2019 (of als het aan ons ligt liever eerder!) zal een evaluatie gaan plaatsvinden. Omdat
de situatie er voor de meeste mensen na 5 jaar mogelijk niet veel anders uit zal zien, is ACOP van mening dat
deze coulanceperiode voor onbepaalde tijd zou moeten gelden. Dit zal ACOP ook inbrengen voor de evaluatie.
In verschillende sectoren worden/zijn door de werkgever ANW-hiaat verzekeringen aangeboden aan de
werknemers. Deelname is op vrijwillige basis en op kosten van de werknemer. Er is onder andere een aanbod
gedaan bij Decentrale Overheden (Gemeente, Provincie, Waterschappen), Rijk, Water en Elektriciteitsbedrijven,
Politie, Defensie, Arriva en andere vervoersbedrijven.
De laatste toelichting over dit onderwerp is nog een keer bijgevoegd: Veel voorkomende vragen rondom
afschaffing ANW-compensatie.
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Modernisering ABP reglement
Het ACOP is (met collega s van andere centrales) namens SCO (overheidsvakcentrales) met medewerkers van
VSO (overheidswerkgevers) en ABP bezig om te werken aan een meer leesbare vorm van het ABP Reglement. Dat
bestaat nu uit 158 pagina s tekst waar, door de uitzonderingen en verwijzingen naar andere onderdelen, voor
veel mensen geen touw meer aan vast te knopen is.
De basistekst zal bestaan uit hoofdonderdelen die zoveel mogelijk bestaan uit bij elkaar behorende onderdelen,
los van alle uitzondering (die kunnen worden bereikt via doorklikken). Aan de inhoud van de regeling verandert
(vooralsnog) niets, maar door de nieuwe vorm, op basis van de ABP website, zal een veel leesbaarder reglement
ontstaan. Er volgt nog een onderzoek door een externe jurist om zeker te stellen dat er geen inhoudelijke
verschillen zijn ontstaan door de gewijzigde vorm.
Het ziet er naar uit dat in het najaar dit gemoderniseerde reglement op de website van ABP-beschikbaar gaat
zijn.
Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP
De verkiezingen (3-30 april) van het verantwoordingsorgaan van ABP is goed verlopen. We hebben ongeveer 2x
zoveel stemmen binnen gehaald, in vergelijking met 4 jaar geleden. Echter in het totaal zijn er ook 2x zoveel
mensen gaan stemmen, waardoor er niet meer zetels zijn. De ACOP (FNV, AOb en FNV Veiligheid) hebben samen
11 zetels (7 bij actieven en 4 bij gepensioneerden) binnengehaald en zijn daarmee de grootste fractie binnen het
verantwoordingsorgaan ABP.
Voor FNV zitten in de fractie (actieven): Xander de Vrije, Johan De Deken en Marie-Louise van Muijen
(gepensioneerden): Annelies van Egmond en Rik Hindriks.
Pensioencommissie ACOP
In de pensioencommissie van ACOP bereiden we ons voor op mogelijke veranderingen van het pensioenstelsel.
We houden ons bezig (samen met desku dige
et ogelijke s e ario s e o derzoeke de ers hille de
opties. Zodra er meer duidelijkheid is welke kant het op zal gaan, zullen we dat laten weten.
Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
Zakaria Boufangacha, voert overleg in de Transitiekamer van de ROP. Deze Transitiekamer is speciaal opgericht
om boven sectorale vraagstukken rond de normalisering te kunnen bespreken. Dit overleg verloopt tamelijk
stroef omdat er van werkgevers kant weinig behoefte lijkt om boven sectoraal afspraken te maken. Zie ook de
informatie op de website FNV Overheid.
Ondersteuning vakbonden Caraïbisch Nederland
In juni bezocht een delegatie van de BES eilanden Nederland i. . . ee door NPB o dersteu d zg. e tafel
se tor o erleg . Behal e dat de politie o de a BES eila de i de Caraï e
et de ertege oordiger a de
overheid spreken, is er nu ook, speciaal voor de politie, een 2e overleg in Nederland gestart.
In een eerdere Nieuwsflits heeft informatie gestaan over de ondersteuning die Albert Springer en de ACOP
beleidsadviseur hebben gegeven aan vakbonden van BES eilanden rondom de oprichting van pensioenfonds PCN.
Deze (juridische) ondersteuning heeft geresulteerd in een schikking van 31 miljoen ter ondersteuning van het
fonds. Dit is voor het (kleine) fonds een forse bijdrage.
Pensioenconsulenten
In navolging van de Politie en bij Provinciën zijn er vanuit de ACOP initiatieven ontplooid om tot een soortgelijk
project te komen. Bij de genoemde sectoren zijn zgn. pe sioe a assadeurs opgeleid door ABP, ia een
website beschikbaar om medewerkers van die sectoren te ondersteunen bij het maken van keuzes rondom
pensioenen.
Via de eige i log ogelijkhede a Mij ABP ka ee deel e er et assiste tie, e de odige uitleg a de
pensioenambassadeur, zelf tot keuzes (of niet) komen. Zodra er meer bekend is, laten we dat weten.

CAO Rijk
Op 25 juni heeft FNV Overheid (met andere bonden) een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de
rijksambtenaren. Stemming leden volgt nog. Hoofdpunten:
 Looptijd van 1 januari 2018 tot 1 juli 2020.
 Per 1 juli een loonsverhoging van 3%
 Per 1 juli 2019 een loonsverhoging van 2%
 Per 1 januari 2020 een loonsverhoging van 2%
 Op ja uari
9 ee éé alige uitkeri g a €
ruto aar rato a die st er a d
Ook zijn er afspraken gemaakt over meeroosteren, meer duurzame inzetbaarheid, een
verlofspaarmogelijkheid en een individueel keuzebudget waarbij vakantie- en eindejaarsuitkering ook op
andere momenten kunnen worden opgenomen. Bekijk alle afspraken in het
onderhandelaarsakkoord (pdf).
Ontwikkelingen
Volg de actuele ontwikkelingen en het laatste nieuws op www.fnv.nl/acop .
Voor opmerkingen en vragen, neem contact op met Roel.zijlstra@fnv.nl, beleidsadviseur ACOP.
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