
Verkiezingen voor het NIEUWE Verantwoordingsorgaan ABP:
stem op de CMHF-kandidaten!

Op basis van nieuwe wetgeving die met ingang van 1 juli 2014 in
werking treedt krijgt de medezeggenschap voor actieve deelnemers en
gepensioneerden binnen ABP voortaan gestalte door de verkiezing van
beide groeperingen in het Verantwoordingsorgaan. Bovendien krijgt dit orgaan de bevoegdheid
om een tweetal bestuurders namens de gepensioneerden te benoemen in het bestuur van ABP.

Fase 1
Het spreekt vanzelf dat de CMHF het van groot belang vindt dat er deskundige leden zitting krijgen in
het verantwoordingsorgaan ABP, die bovendien een goede afspiegeling geven van de brede en
gedifferentieerde achterban van dit grootste fonds in Nederland.
Met het oog daarop heeft de CMHF zowel voor de actieven als voor de gepensioneerden een
kieslijst samengesteld die in alle opzichten voldoet aan de zware eisen die daaraan worden gesteld.
Daarmee is fase 1 van dit proces goed afgehandeld.

Fase 2
De FvOv en haar 11 aangesloten onderwijsvakorganisaties, vallen onder de centrale CMHF.
Belangrijk is dat alle leden van CMHF-organisaties daadwerkelijk gaan stemmen en hun collega's
oproepen zoveel mogelijk onze kandidaten te ondersteunen door op hen te stemmen. Alleen op die
wijze kunnen zij na verkiezing borg staan voor een kwalitatief goede vertegenwoordiging die recht
doet aan de belangen van onze achterban.

Lijsttrekker van de CMHF-
actieven-lijst
Jacqueline van Langeraad,
onderhandelaar van de
FvOv:

'Een goed pensioenstelsel
vereist oog en aandacht
voor de verschillende
groepen
belanghebbenden. Ik wil
meedenken en meehelpen
aan een toekomstbestendig
pensioen voor zowel de
huidige gepensioneerden,
maar ook voor de komende
generaties. Ik zal de

belangen van iedereen
naar beste vermogen
behartigen, waarbij
de gevolgen voor vrouwen,
parttimers en jongeren door
mij met extra belangstelling
zullen worden bekeken.'

De verkiezingsperiode is
van 11 tot en met 28 maart
2014. Iedereen die op 1
maart 2014 pensioen bij
ABP opbouwt of een ABP-
pensioen ontvangt, wordt
vanuit ABP opgeroepen om
te stemmen!


