Stem CMHF!
Lijst actieven: Jan Haitsma

De CMHF vindt het de hoogste tijd voor indexatie van de
pensioenen van alle deelnemers, zowel van actieven
als gepensioneerden. Daar werken wij hard aan.
Steun ons werk en stem tussen 4 en 24 april op de CMHF
voor het verantwoordingsorgaan ABP!

Wat is het verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan is een soort medezeggenschapsraad van pensioenfonds ABP. Het
vertegenwoordigt 2,8 miljoen werkenden en
gepensioneerden die gezamenlijk eigenaar zijn van
de ruim 500 miljard euro pensioengelden die het ABP
beheert. Het verantwoordingsorgaan is b
 elangrijk:
het adviseert het ABP-bestuur gevraagd en ongevraagd over het beleid en de gevolgen daarvan voor
deelnemers. Bijvoorbeeld over het beleggings- en
communicatiebeleid.

CMHF verkiezingslijst

De CMHF doet met twee
kandidatenlijsten mee aan
de verkiezingen voor het
verantwoordingsorgaan
van het ABP: de lijst voor
werkenden (actieven) en de
lijst voor gepensioneerden
(postactieven).

Waar staat de CMHF voor?

1. De CMHF vindt dat het ABP-bestuur zich actiever
moet opstellen ten opzichte van de politiek en
veel meer moet opkomen voor zijn deelnemers.
De CMHF-fractie in het verantwoordingsorgaan
is daarbij ‘luis in de pels’ en heeft de afgelopen
periode veel bereikt.
2. De CMHF vindt duurzamer beleggen verstandig,
zolang dit niet ten koste gaat van het rendement.
Verduurzamen moet daarom niet te snel gaan.
3. De CMHF staat voor de indexatie van de pensioenen van gepensioneerden en werkenden. De
CMHF vindt het gelet op het immense vermogen
van de ABP niet langer uit te leggen dat niet realistische regels ervoor zorgen dat verhoging van
de pensioenen achterwege blijft. Recentelijk heeft
de CMHF de Tweede Kamer daarover een brief
geschreven in het kader van de behandeling
van de Wet Toekomst Pensioenen.
4. De CMHF vindt dat de solidariteit tussen
generaties geborgd moet blijven.
5. De CMHF wil dat werkenden een helder perspectief hebben op hun pensioen door de uitkerings
ambitie vooraf te benoemen.
6. De CMHF vindt dat opgebouwde rechten
gerespecteerd moeten worden.
Voor de CMHF staan de belangen van de deelnemers
steeds voorop. We zullen nauwkeurig toetsen wat
voor hen de effecten zijn van het beleid!

Lijst actieven:

Jan Haitsma
‘Ik ben kandidaat voor de
lijst actieven, maar
wil ook postactieven
vertegenwoordigen. Er is
voor beide groepen veel te
doen. Ik ben twee keer eerder
lid geweest van het verantwoordingsorgaan, bij andere
pensioenfondsen. Ik heb gemerkt dat je zeker invloed hebt
op te maken keuzes.’
Lees hier over de successen
van de CMHF in het
verantwoordingsorgaan

Stem CMHF voor het verantwoordingorgaan ABP!

ABP-deelnemers ontvangen kort voor 4 april een uitnodiging om te stemmen.
De uitnodiging ontvangt u per brief of mail van het ABP. Stemmen kan online of
telefonisch. In de brief van het ABP staat precies aangegeven wat u moet doen.
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