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Arbovoorzieningen moeten belastingvrij zijn
De VCP krijgt signalen dat kantoorspullen
zoals stoelen en toetsenborden die tijdens
corona aan thuiswerkers zijn verstrekt,
massaal worden teruggehaald. De reden is
dat de fiscus die spullen als gift zou kunnen
gaan zien en dus als loon, waardoor er
belasting over moet worden betaald en
werkgevers dit dreigen af te wentelen op de
werknemer.
Lees bericht op de website

17 maart 2022
Gastouderopvang dreigt minder toegankelijk te worden
Werkende ouders die gebruik maken van
gastouderopvang dreigen volgend jaar een
stuk duurder uit te zijn. Als het aan het kabinet
ligt, gaat de maximale vergoeding per uur voor
de opvang omlaag met € 0,15, waardoor
werkenden de rest van het tarief zelf moeten
opbrengen. Het kabinet wil op die manier extra
investeringen dekken voor toezicht en
handhaving in de gastouderopvang.
Lees bericht op de website

17 maart 2022
Passend onderwijs, ook voor hoogbegaafde leerlingen
De VCP roept op het onderwijs voor
hoogbegaafde (HB) leerlingen niet te
beperken maar juist uit te breiden. Onder
meer door gebrek aan structurele financiering
verkeren veel voltijd scholen voor
hoogbegaafden in zwaar weer, sommige zijn
zelfs al omgevallen. Hoogbegaafde leerlingen
moeten zich net als ieder ander optimaal
kunnen ontwikkelen en in hun latere leven hun
meerwaarde in een professionele bijdrage
kunnen leveren aan de arbeidsmarkt. HBonderwijs voorkomt dat zij in een vroeg
stadium geïsoleerd raken en vastlopen in hun
ontwikkeling.
Lees bericht op de website

17 maart 2022
Wetvoorstel nevenwerkzaamheden geeft niet voldoende zekerheid
Werknemers die naast hun werk ander werk
willen uitvoeren, zogeheten
nevenwerkzaamheden, moeten vooraf
voldoende waarborgen hebben dat dat ook
kan. Een wetsvoorstel van het kabinet geeft
werkgevers te veel ruimte om iemand een
tweede baan te verbieden. Dat schrijven de
vakcentrales in een gezamenlijke brief aan de
Tweede Kamer.
Lees bericht op de website

10 maart 2022
Bevries energieprijzen en pak door met transitie
De overheid moet de energieprijzen
bevriezen, om te voorkomen dat huishoudens
met een lager inkomen nog verder in de
problemen komen. Tegelijk moet alles in het
werk worden gesteld om zo snel mogelijk niet
meer afhankelijk te zijn van Russisch gas. Dat
betekent dat de overheid nu moet doorpakken
met de energietransitie en daarin ook de
leiding moet pakken.
Lees bericht op de website

14 maart 2022
Modelreglement voor medezeggenschap kleine bedrijven
Hoe zorg je in een kleine onderneming voor
goed lopende medezeggenschap? Vaak is er
in bedrijven met minder dan 50 medewerkers
dan een ‘personeelsvertegenwoordiging’ ofwel
pvt. Dat is een medezeggenschapsorgaan
maar geen volwaardige or.
Lees bericht op de website

8 maart 2022
Pensioenlabel draagt bij aan daling aantal mensen zonder
pensioenopbouw
De jongerenorganisatie van de VCP roept
Tweede Kamerleden op om de minister te
vragen een wettelijke basis te bieden voor het
realiseren van het zogeheten Pensioenlabel.
Daarop kunnen werkenden in een oogopslag
zien of een werkgever een pensioenregeling
aanbiedt en of die regeling ook deugt. Een
Pensioenlabel maakt jongeren bewust van de
noodzaak om pensioen op te bouwen, iets wat
lang niet iedereen doet. Op dit moment staat
de schriftelijke inbreng voor Kamerleden open
over het onderwerp Witte vlek, dat zijn
werknemers zonder aanvullend pensioen.
Lees bericht op de website

7 maart 2022
Minister neemt Handreiking zwangerschap en werk in ontvangst
Een open houding en flexibiliteit van de
werkgever tijdens zwangerschap van een
werknemer komt de werkrelatie vaak ten
goede. Dat komt naar voren uit de
Handreiking zwangerschap en werk die door
de Stichting van de Arbeid is opgesteld.
Vandaag nam minister Karien van Gennip
(SZW) de handreiking in ontvangst.
Lees bericht op de website

