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10 mei 2021  
VCP: Uitstel herziening pensioenstelsel verstandig  

 

Deze week heeft (demissionair) minister 
Koolmees na overleg met sociale partners in 
een brief aan de Tweede Kamer laten weten 
dat de herziening van het pensioenstelsel met 
een jaar opschuift naar 1 januari 2023. ‘Een 
pijnlijk, maar verstandig besluit, waarmee de 
benodigde zorgvuldigheid voor deze 
noodzakelijke stelselherziening voorop komt te 
staan’, aldus VCP-bestuurder Ruud Stegers. 

Lees bericht op de website  

 

 

12 mei 2021  
Pensioen: VCP video-serie over pensioen gaat komende maandag 
live  

 

De VCP heeft een unieke reeks video’s 
gemaakt met alle ins en outs van ons 
pensioen. Daar is alle reden toe: ons 
pensioenstelsel verandert en dat heeft 
gevolgen voor alle werknemers en 
gepensioneerden. Komende maandag gaan 
de video’s live en zullen beschikbaar zijn via 
het VCP YouTube kanaal 
(https://bit.ly/3y4LRXs) en via een speciale 
website http://pensioen.vcp.nl. 

Lees bericht op de website  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=67b3c26615&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=366e1a2e01&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=cc86826e80&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=cc86826e80&e=bc0219770e
https://bit.ly/3y4LRXs
http://pensioen.vcp.nl/
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=a2fad30db5&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=752359227b&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=a63abbe3b4&e=bc0219770e


11 mei 2021  
HZC-voorzitter René van der Steen overleden  

 

De VCP heeft met grote verslagenheid kennis 
genomen van het overlijden van René van der 
Steen, voorzitter van Vakvereniging Het 
Zwarte Corps. Met het overlijden van René 
verliest de VCP een waardevolle, authentieke 
bestuurder. 

Lees bericht op de website  

 

 

12 mei 2021  
Coronatest: pas op voor glijdende schaal bij werknemers  

 

De VCP wil niet naar een samenleving waarbij 
werknemers voor hun werk constant 
coronatesten moeten afleggen. In de tijdelijke 
wet testbewijzen COVID-19 die gisteren in de 
Tweede Kamer is aangenomen, worden 
werknemers terecht uitgezonderd van een 
testverplichting, maar de VCP is er niet gerust 
op dat deze norm op de werkvloer ook 
concreet vorm zal krijgen. 

Lees bericht op de website  

 

 

12 mei 2021  
PensioenLab binnenkort weer van start!  

 

De projecten PensioenLab en PensioenLab 
Academie gaan binnenkort weer van start. Het 
afgelopen jaar is er hard gewerkt om dit 
mogelijk te maken. De projecten zijn in een 
nieuw jasje gestoken. Interesse om deel te 
nemen? Houd dan de website 
www.pensioenlab.nl in de gaten. Binnenkort 
start de werving. 

Lees bericht op de website  
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12 mei 2021  
Handleiding als hulpmiddel bij transitie naar een moderner 
pensioenstelsel  

 

Er komt een meer persoonlijk en transparant 
pensioenstelsel. De transitie naar het 
modernere pensioenstelsel is ingrijpend, 
complex en omvangrijk. De belangen zijn 
groot en veel partijen spelen een rol bij de 
besluitvorming. Waarschijnlijk bent u als 
werkgever(sorganisatie), 
werknemer(sorganisatie), pensioenfonds, 
verzekeraar of premiepensioeninstelling al 
gestart met de voorbereidingen. Bijvoorbeeld 
door het inventariseren van de eerste stappen 
en voorsorteren op de eerste te maken 
keuzes. 

Lees bericht op de website  

 

 

29 april 2021  
Tweede jaar monitoring IMVB-convenant pensioenfondsen  

 

Het Convenant IMVB heeft als doel de 
negatieve gevolgen van beleggingen door 
pensioenfondsen op samenleving en milieu te 
voorkomen en aan te pakken. Deze week 
begon de 2e uitvraag van de 
monitoringscommissie over hoe 
pensioenfondsen die het convenant hebben 
ondertekend er in het 2e jaar voor staan. 

Lees bericht op de website  
 

 

 

 
Stuur deze nieuwsbrief naar een vriend 

 

U kunt zich inschrijven voor de VCP Nieuwsbrief, zodat u tweewekelijks op de hoogte wordt 
gehouden via email. Vragen of opmerkingen: info@vcp.nl. 

 
        

 

Disclaimer 
De VCP heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te benaderen. Mocht dat niet 
gelukt zijn, vriendelijk verzoek u te melden bij info@vcp.nl 
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