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Bijna een miljoen mensen zonder pensioen
Het aantal mensen dat geen aanvullend
pensioen opbouwt blijft zorgelijk groot. Dat
zegt VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer
naar aanleiding van nieuwe cijfers van het
CBS, die vandaag zijn gepubliceerd. In
absolute aantallen is het aantal werknemers
zonder pensioen van 856.000 in 2016 naar
936.000 werknemers in 2019 gestegen tot
bijna een miljoen. De VCP vindt het van groot
belang dat werknemers pensioen opbouwen.
Niet alleen voor het individu maar ook
vanwege het maatschappelijk en economisch
belang.
Lees bericht op de website

17 januari 2022
Coalitieakkoord: de arbeidsmarkt
De VCP gaat de komende tijd dieper in op het
coalitieakkoord. We zullen afzonderlijke
onderdelen behandelen die voor ons en de
VCP-achterban relevant zijn. In dit artikel gaat
het om de arbeidsmarkt.
Lees bericht op de website
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18 januari 2022
Houd koppeling met AOW in stand!
De VCP roept met een coalitie van
maatschappelijke organisaties (vakbonden en
diverse organisaties voor senioren, patiënten,
mensen met een beperking en
armoedebestrijding) de Tweede Kamer op de
koppeling in stand te houden tussen het
wettelijk minimumloon, AOW en sociaal
minimum. Dat is een kwestie van beschaving.
De AOW is de basis van het pensioenstelsel.
De AOW kent als basisuitkering daarom
wettelijk een koppeling aan het minimumloon.
Lees bericht op de website

20 januari 2022
Column: denk ook aan evalueren en bijsturen van beleid
Wil het nieuwe kabinet de komende
regeerperiode tot een succes maken, dan is er
meer nodig dan alleen plannen maken en die
in beleid omzetten. Evalueren en waar nodig
bijsturen is minstens zo belangrijk, maar juist
daar ontbreekt het nogal eens aan in politiek
Den Haag, schrijft CMHF-voorzitter Marc de
Natris in een column.
Lees bericht op de website

18 januari 2022
Coalitieakkoord: Sociale zekerheid
De VCP gaat de komende tijd dieper in op het
coalitieakkoord. We zullen afzonderlijke
onderdelen behandelen die voor ons en de
VCP-achterban relevant zijn. In dit artikel gaat
het om sociale zekerheid.
Lees bericht op de website

17 januari 2022
VCP YP: Compensatie studenten voor leenstelsel schiet tekort
In het regeerakkoord staat dat het leenstelsel
gaat verdwijnen. De basisbeurs komt volgend
jaar terug en er komt 1 miljard extra
beschikbaar om studenten die tussen 2015 en
2022 hebben gestudeerd te compenseren in
de vorm van een studievoucher of korting op
de studieschuld. “Wij zijn erg positief over het
feit dat het leenstelsel wordt afgeschaft. Het
afschaffen van de basisbeurs heeft grote
gevolgen gehad voor jongeren. Desondanks
staat de compensatie die wordt voorgesteld
voor studerende jongeren van de afgelopen
jaren niet in verhouding met de grote
financiële lasten die zij hebben moeten
dragen”, zegt Wouter Kools van VCP Young
Professionals.
Lees bericht op de website

13 januari 2022
Informatieplatform ‘werken aan ons pensioen’ live gegaan
Voor professionals in de pensioensector is er
vanaf vandaag een informatieplatform over het
nieuwe pensioenstelsel:
werkenaanonspensioen.nl. Het platform
biedt werknemers- en
werkgeversvertegenwoordigers,
pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s
(premiepensioeninstellingen) praktische
informatie en hulpmiddelen om de overgang
naar het nieuwe pensioenstelsel zo goed
mogelijk te kunnen maken. De lancering van
het platform was vandaag tijdens een online
event. De VCP roept alle
pensioenprofessionals bij haar aangesloten
organisaties op om hun voordeel te doen met
deze website.
Lees bericht op de website
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17 december 2021
Belastingen en premies per januari 2022
De VCP zet elk half jaar de relevante cijfers
met betrekking tot belastingen en premies
voor u op een rij. Een van de veranderingen is
dat de scholingsaftrek verdwijnt, andere
aftrekmogelijkheden zakken naar 40% (dat
was 43%). Daarnaast komt er naar alle
waarschijnlijkheid een thuiswerkvergoeding.
Hier vindt u alle relevante informatie.
Lees bericht op de website
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