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5 december 2022  

Pleidooi voor verbetering positie arbeidsongeschikte werknemer  

 

Ondanks de belofte in het coalitieakkoord om 

de hardheden in de WIA aan te pakken, zijn er 

nog steeds geen stappen gezet en lijkt de 

minister het door te schuiven naar een 

volgend kabinet. De VCP roept samen met 

FNV en CNV de Tweede Kamer in een brief 

op, om er bij de minister op aan te dringen de 

hardheden in de WIA aan te pakken. Ook 

roepen de vakbonden op om niet in te 

stemmen met het wetsvoorstel waarbij het 

medisch advies van de bedrijfsarts leidend 

wordt en er dus geen controle meer 

plaatsvindt door de verzekeringsarts als de re-

integratie inspanningen van de werkgever 

wordt getoetst. 

Lees bericht op de website  

 

 

1 december 2022  

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de 

impactberekeningen nog  

 

Na lang wachten is eindelijk het advies van de 

Commissie Parameters verschenen. Dit 

advies bepaalt simpel gezegd met welke 

cijfers (parameters) en met welke 

economische scenario’s, voor bijvoorbeeld 

rendement en inflatie, pensioenfondsen 

rekening moeten houden, bij het in kaart 

brengen van toekomstige 

pensioenverwachtingen. De VCP zal de 
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komende weken het advies bestuderen en 

kijkt uit naar de berekeningen die zullen 

worden gedaan om de effecten van het advies 

te doorgronden. Het advies heeft ook 

gevolgen voor de vraag hoe het nieuwe 

pensioenstelsel uitwerkt en de verdeling van 

het collectieve vermogen naar persoonlijke 

pensioenpotjes. 

Lees bericht op de website  

 

 

29 november 2022  

Prioriteiten voor de begroting SZW  

 

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) 

heeft de afgelopen tijd in de aanloop naar de 

begrotingsbehandeling Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW) over diverse 

onderwerpen haar opvatting meegegeven. In 

de voorbereiding hebben wij met verschillende 

Kamerleden gesproken. Voor de 

begrotingsbehandeling heeft de VCP 

aandacht gevraagd voor een aantal 

prioriteiten: inkomens van middengroepen, het 

functioneren van de arbeidsmarkt en 

professionele ruimte 

Lees bericht op de website  
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1 december 2022  

Kort verslag debat Begroting SZW  

 

Welke zaken spelen er op de beleidsterreinen 

van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid? De Kamer sprak deze 

weer over de begroting van de ministers Van 

Gennip en Schouten. 

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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