ACOP Nieuwsflits | Editie 3 | maart 2018
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).
Januari-februari-maart 2018
Hieronder de actuele hoofdpunten:
Vervallen ANW-compensatie ABP van 1 feb uitgesteld naar 1 mei 2018
Het vervallen van de ANW-compensatie per 1 februari is door het ABP, op verzoek van de Pensioenkamer,
uitgesteld naar 1 mei 2018. Het ABP heeft eveneens 1 duidelijke voorwaarde gesteld om onder de
coulanceregeling te vallen: het onverzekerbaar zijn. Ook indien de kosten van de premie voor de aanvullende
verzekering 2x zoveel (of meer) kost als de basispremie.
Op 16 februari bleek dat, door het afschaffen van de ANW-compensatie, de bijlage K van het ABP reglement voor
deelnemers van ABP met dienstjaren voor 1996 een belangrijke toeslag kan opleveren. Samen met de verhoging
van het nabestaandenpensioen van 50 naar 70%, betekent dat het bedrag van de eventuele verzekering lager
gaat uitkomen als eerst werd gedacht.
In verschillende sectoren zijn al aanvullende verzekeringen voor de werknemers afgesproken. In andere sectoren
vinden besprekingen plaats.
Verder blijkt dat het verzekeren van inmiddels gepensioneerde deelnemers met een partner die nog geen AOW
ontvangt toch een probleem lijkt op te leveren. De FNV heeft geprobeerd verzekeringsmaatschappijen een
verzekering voor deze groep te laten ontwerpen, op voorwaarde van geen medische toetsing, dat bleek niet
mogelijk. Indien deelnemers uit deze groep zich bij een verzekeringsmaatschappij melden en niet, of alleen tegen
een duurdere premie dan 2x de basispremie, zich kunnen verzekeren, kunnen zij onder de coulanceregeling
vallen. In dat geval moet men zich wel voor 1 mei 2018 melden bij het ABP!!!
Zie voor een nadere toelichting over dit onderwerp: Veel voorkomende vragen rondom afschaffing ANWcompensatie.
Oproep aan kaderleden en leden voor 1 mei
Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid van FNV en voorzitter van ACOP: “De lonen moeten
omhoog in de publieke sectoren. De agent op straat, de juf op school, maar ook de militairen en iedereen die bij
het Rijk werkt moet merken dat het economisch beter gaat in Nederland. De overheid heeft als werkgever een
voorbeeldrol, maar in de praktijk houdt zij de hand op de knip als het gaat om haar medewerkers. We willen
afspraken maken over het verminderen van flex, want nog steeds zijn veel mensen daar aan het werk in
onzekerheid. Meer zekerheid en een hoger loon is belangrijk voor de mensen die dit belangrijke werk doen, maar
ook voor de economie als geheel. Daar moeten we, wij als vakbonden en onze leden samen in optrekken, want
dat geeft meer impact. Kom op 1 mei naar Den Haag en strijd mee voor kwaliteit, zekerheid en inkomen. Dan
kunnen we een stevig signaal afgeven.”
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Modernisering ABP reglement
Het ACOP is (met een collega van CMHF) 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 veranderd
(vooralsnog) niets, maar door de nieuwe vorm, op basis van de ABP website, zal een veel leesbaarder reglement
ontstaan.
Waarschijnlijk zal op den duur ook nog een reglement gemaakt gaan worden die echt gericht is op het “goed
leesbaar” zijn.
Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP
Bij FNV, AOb en FNV Veiligheid hebben selecties plaatsgevonden voor het verantwoordingsorgaan ABP. Dit heeft
geresulteerd in een groot aantal kandidaten namens ACOP bonden. De naam van de lijst is: Samen delen, een
sterke keuze. Op de website van ABP zijn de namen van de kandidaten van FNV, AOb en FNV Veiligheid te
vinden. Het is belangrijk dat de stemming (van 3 tot 30 april 2018) gaat zorgen voor een grotere FNV fractie in
het verantwoordingsorgaan. Roep iedereen in uw omgeving op om gebruik te maken van de mogelijkheid om op
ACOP kandidaten te stemmen. De verkiezingskrant van het ABP geeft meer bijzonderheden.
Iedere deelnemers aan ABP pensioen (waarvan emailadres bij ABP bekend is) krijgt op 3 april een mailtje van ABP, waarmee je dan
direct kan stemmen. Zonder email zal het via brief of telefonisch mogelijk zijn.

Doorstart pensioencommissie ACOP
De ACOP wil goed voorbereid zijn op de discussie rondom de toekomst van pensioenen. Daarom hebben wij
besloten om ons, met deskundigen uit ons midden, over dit onderwerp te beraden. Wij maken hiervoor ook
gebruik van een aantal externe deskundigen die, op uitnodiging, ons daarin kunnen ondersteunen. Deze
commissie zal ook input leveren aan de discussie “Toekomst pensioenen” zoals die wordt gevoerd in de
Pensioenkamer over de toekomst van het ABP.
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 in de Nieuwsflits Normaal Gesproken editie 3 (website FNV Overheid).
Ondersteuning vakbonden Caraïbisch Nederland
Er lijken geen beperkingen te zitten in de statuten en het reglement van FNV om aansluiting van vakbonden (aan
de FNV) in de BES-eilanden te voorkomen. Samen met Albert Springer, die veel contacten heeft met
politiebonden aldaar, gaan we inventariseren wat er, naast al eerder gevraagde training en scholing, voor vragen
er liggen en welke mogelijkheden we kunnen bieden. Ondersteuning van FNV kan mogelijk meer structuur en
gelijkwaardige onderhandelingen veroorzaken. Ook kunnen de contacten van de FNV in Den Haag wellicht de
positie van de vakbonden aldaar versterken.

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.

