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Nieuwe pensioenwet: fundament is gelegd
Met de nieuwe pensioenwet ligt er een goede
basis om tot een toekomstbestendig
pensioenstelsel te komen. Dat zegt de VCP in
een uitgebreide reactie op de Wet Toekomst
Pensioenen (WTP) die vandaag naar de
Tweede Kamer is gestuurd. “Nu is de minister
aan zet om het wetsvoorstel in de Tweede
Kamer te verdedigen en daarna is het aan
sociale partners om het fundament uit te
bouwen in goede arbeidsvoorwaardelijke
afspraken”, aldus VCP-bestuurder Ruud
Stegers.
Lees bericht op de website

31 maart 2022
Denktank VCP Young Professionals buigt zich over pensioen
Uitgerekend op de dag dat de Wet Toekomst
Pensioenen naar de Tweede Kamer ging,
boog de denktank van VCP Young
Professionals (VCP YP) zich over het thema
pensioenen. Doel van de bijeenkomst was om
jongeren te informeren over het nieuwe
pensioenstelsel én input op te halen bij
jongeren. De centrale vraag was: Hoe
bereiken we jongeren?
Lees bericht op de website
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25 maart 2022
ILO bevestigt dat overheidsdictaat aan KLM-vakbonden onjuist was
Gisteren heeft de International Labour
Organization (ILO), onderdeel van de
Verenigde Naties, geoordeeld dat het
opleggen van specifieke arbeidsvoorwaarden
als onderdeel van staatssteun zonder
consultatie van vakbonden in strijd is met
fundamentele werknemersrechten en
internationale verdragen. Deze kwestie was
aanhangig gemaakt door VCP, VNV en NVLT
naar aanleiding van de staatssteun aan KLM
waarbij ook eisen opgenomen zijn over
aanpassing van arbeidsvoorwaarden.
Lees bericht op de website

25 maart 2022
Zelfredzaamheid dreigt middeninkomens op te breken
Het CPB is vandaag naar buiten gekomen met
een studie naar inkomensongelijkheid en
herverdeling in Nederland. Hierbij constateren
ze dat de midden- en hoge inkomens veel
belasting betalen en relatief weinig profijt
hebben. Tegelijk blijkt de hoogste 1% heel
weinig bij te dragen aan het collectief. De VCP
vindt het goed dat het CBP meer wil kijken
naar brede welvaart, maar het CPB gaat
voorbij aan het feit dat de koopkracht van de
middeninkomens sterk onder druk staat. Het
begrip herverdeling wordt teveel opgerekt.
Lees bericht op de website

28 maart 2022
Opleiding tot bestuurder pensioenfonds: jongeren, meld je aan!
Wil jij als jongere (20 – 35 jaar) deel uitmaken
van een pensioenfondsbestuur? Dan is dit je
kans: meld je aan voor de PensioenLab
Academie. Daar word je in enkele maanden
tijd klaargestoomd om als
pensioenfondsbestuurder mee te kunnen
praten over de toekomstige oude dag.
Lees bericht op de website

24 maart 2022
Enquête onder or’s en pvt’s over strategische vraagstukken
Ontwikkelingen als digitalisering, robotisering
en duurzaamheid hebben invloed op
ondernemingen en leiden tot allerlei
strategische vraagstukken. Deze
ontwikkelingen gaan steeds sneller en het
worden er steeds meer. Hoe gaan
ondernemingsraden (or’s) en
personeelsvertegenwoordigingen (pvt’s)
hiermee om?
Lees bericht op de website

18 maart 2022
Brief VCP in aanloop naar uitgesteld pensioenoverleg Tweede Kamer
Komende donderdag is er na alle
waarschijnlijkheid in de Tweede Kamer na een
flinke vertraging een Algemeen Overleg
pensioenen. Het overleg stond oorspronkelijk
gepland voor 10 december 2020. In de
aanloop naar die datum heeft de VCP een
brief naar de Kamer gestuurd om aandacht te
vragen voor diverse pensioenonderwerpen.
Lees bericht op de website

