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20 december 2022  

Fijne feestdagen en een gezond 2023  

 

Het einde van 2022 nadert. Afgelopen jaar 

bracht de oorlog in Oekraïne veel 

professionals onzekerheid als gevolg van de 

energierekening en de inflatie. De gevolgen 

raken ons allemaal en hopelijk komen we 

komend jaar in meer stabiel vaarwater. 

Lees bericht op de website  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief loopt door op volgende pagina 

https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=2aac0b158e&e=920e940c43
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=cfe7e71b35&e=920e940c43
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=9ec9faf243&e=920e940c43


2 
 

20 december 2022  

Wijzigingen arbeidsrecht en sociale zekerheid  

 

De VCP geeft elk half jaar een overzicht van 

de belangrijkste wijzigingen op het gebied van 

arbeidsrecht en sociale zekerheid. 

Onderstaand een opsomming van de 

wijzigingen die ingaan op 1 januari 2023, zoals 

de verhoging van het wettelijk minimumloon 

en de verhoging van de leeftijdsgrens van de 

kostendelersnorm. 

Lees bericht op de website  

 

 

20 december 2022  

Nieuwe tarieven belastingen en premies  

 

Zoals elk jaar heeft de VCP weer de 

belangrijkste belastingen en premies op een 

rijtje gezet. Daarnaast willen we u attenderen 

op een aantal specifieke wijzigingen. 

Lees bericht op de website  
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20 december 2022  

Advies uitwerking afspraken pensioen en zelfstandigen laat langer op 

zich wachten  

 

Gisteren heeft de Stichting van de Arbeid aan 

minister Schouten in een brief laten weten dat het 

advies dat de uitwerking gaat bevatten van de 

gemaakte afspraken in het pensioenakkoord inzake 

pensioen en zelfstandigen langer op zich laat 

wachten. Hiernaar werd vorige week door de 

Tweede Kamer gevraagd tijdens de plenaire 

behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen. Niet 

dit jaar, maar in het voorjaar van 2023 komt het 

advies dat een belangrijk deel van de afspraken van 

het Pensioenakkoord aangaande pensioen voor 

zelfstandigen in de tweede pijler (arbeidsgerelateerd 

pensioen) moet uitwerken. Voor de VCP is het 

belangrijk dat hier begin volgend jaar met prioriteit 

aan wordt gewerkt, zodat de wetgever vervolgens 

direct aan de slag kan gaan met de benodigde 

wetgeving. 

Lees bericht op de website  

 

 

19 december 2022  

VCP positief over extra verhoging kinderopvangtoeslag  

 

Het kabinet heeft toch besloten om de maximum uurprijzen in 

de kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang 

extra te verhogen. Dit na aandringen van veel organisaties, 

waaronder de VCP. De uurprijzen in de kinderopvang lopen 

flink op vanwege hogere kosten, zoals energie. De VCP is dan 

ook positief dat het kabinet toch heeft besloten ouders 

tegemoet te komen. 

Lees bericht op de website  
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Wonen moet ook voor middeninkomens betaalbaar blijven  

 

De knelpunten op de woningmarkt moeten snel en 

gestructureerd worden aangepakt, gericht op meer betaalbare 

woningen, een betere doorstroming en een 

toekomstbestendige woningvoorraad. Een blijvende centrale 

regie vanuit de overheid is noodzakelijk, evenals het verkorten 

van procedures en voorspelbaar ruimtelijk beleid voor 

gemeenten en provincies. Dat concludeert de SER in zijn 

verkenning Hoe wonen werkt, waar de VCP aan meegewerkt 

heeft. De verkenning beoogt een bijdrage te leveren aan het 

oplossen van sociaal-economische vraagstukken betreffende 

de woningmarkt en gaat in op het woningaanbod, de 

prijsschommelingen, de doorstroming en de rol van de 

arbeidsmarkt. 

Lees bericht op de website  

 

 

15 december 2022  

Drukke week met betrekking tot nieuwe wet pensioenen in Tweede Kamer  

 

Er is veel beweging met betrekking tot de conceptwet 

Toekomst Pensioenen die nu voorligt in de Tweede Kamer. 

Afgelopen maandag verscheen alweer de vierde Nota van 

Wijziging op die wet, naar aanleiding van de extra ingelaste 

artikelsgewijze behandeling tussen de eerste en tweede 

termijn. Vandaag begint de Tweede Kamer aan de 

behandeling van de tweede termijn. Wanneer de vragen van 

de Tweede Kamer afdoende zijn beantwoord, kan er worden 

overgegaan tot stemmingen. 

Lees bericht op de website  
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15 december 2022  

Vacature medewerker Content en Communicatie (20 uur)  

 

Is het voor jou tijd voor een nieuwe uitdaging? Word jij onze 

nieuwe collega bij Vakcentrale voor Professionals (VCP) en 

daarmee communicatiemedewerker (m/v) in één van de 

vooruitstrevende werknemersorganisaties van Nederland? De 

VCP is op een missie. We willen de stem van professionals 

laten horen, in de polder en bij de politiek. De VCP wil het 

verschil maken voor professionals en daarbij zichtbaar zijn 

voor onze achterban. Wil jij ons helpen bij onze missie? Dit 

kan als je affiniteit hebt met vakbonden en passie voor 

communicatie! 

Lees bericht op de website  

 

 

13 december 2022  

Werkcoalitie: Bied mensen met een arbeidsbeperking bestaanszekerheid  

 

Voor veel mensen met een arbeidsbeperking is de 

Participatiewet één groot drama. Als iemand vanwege een 

beperking niet voltijds kan werken, is de kans op een 

volwaardig bestaan met financiële zekerheid vrijwel nihil. De 

regels moeten dan ook flink op de schop, zo staat in een 

oproep van de Werkcoalitie, waarin diverse maatschappelijke 

organisaties waaronder de VCP samenwerken. 

Lees bericht op de website  
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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 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  

 

 

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  
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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  

 

 
 

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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