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16 maart 2023  

Pensioen: Compensatievraagstuk expliciet maken  

 

Aan veel cao-tafels of aan tafels waar de 

werkgever en de OR over de 

pensioenregeling gaan, wordt op dit moment 

in overleg met de pensioenuitvoerders 

gesproken over de transitie naar het nieuwe 

pensioenstelsel en de transitie-effecten. Dit 

om vervolgens afspraken te kunnen maken in 

het zogeheten op te stellen transitieplan. Dat 

zijn complexe vraagstukken en de VCP 

adviseert haar cao-onderhandelaars hierom 

om alvorens men tot afspraken komt over een 

evenwichtige transitie als eerste stap eerst 

alle puzzelstukjes met de financiële effecten 

 

16 maart 2023  

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk  

 

In deze krappe arbeidsmarkt en demografische 

vergrijzing is sociale innovatie net zo belangrijk 

als technologische innovatie. Daarmee 

versterkt het innovatievermogen en 

innovatiekracht. In het vandaag uitgebrachte 

advies van de SER “Naar verdere succesvolle 

toepassing van sociale innovatie” onderschrijft 

de SER het belang van sociale innovatie voor 

werknemerstevredenheid, arbeidsproductiviteit 

en betere inzet van technologie op de 

werkvloer. Het advies laat duidelijk zien dat 

goed werkgeverschap, professionele ruimte en 

gezond en veilig werken randvoorwaarden zijn 

om werknemers te laten bloeien in een 

organisatie. 

Lees bericht op de website  

 

https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=412e253872&e=920e940c43
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=47109c99de&e=920e940c43
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transparant in kaart te brengen. Wij zien 

echter dat werkgevers, in de hoop de 

compensatiekosten onzichtbaar door de 

deelnemers uit het fondsvermogen te laten 

betalen, deze kosten niet altijd separaat 

inzichtelijk willen maken. De VCP vindt het 

onverstandig om enkel bezien vanuit het 

totale vermogen van een pensioenfonds 

integraal over te gaan naar een nieuw 

pensioencontract en de compensatie niet 

apart uit te laten rekenen. 

Lees bericht op de website  
 

 
9 maart 2023  

VCP geeft uitleg over nieuwe pensioenstelsel  

 

Op een drukbezochte bijeenkomst, zowel fysiek als 

online, heeft VCP-bestuurder Ruud Stegers uitvoerig 

uitleg gegeven over pensioenen en de nieuwe 

pensioenwet. De bijeenkomst was georganiseerd 

door Vakbond De Unie en stond onder 

dagvoorzitterschap van Reinier Castelijn, voorzitter 

van De Unie. Van de gelegenheid tot het stellen van 

vragen werd door de aanwezigen ruim gebruik 

gemaakt. Aan leden van diverse bonden die lid zijn 

van de VCP werd uitgelegd hoe we bij deze wet 

uitkwamen. En wat er nu staat te gebeuren. 

Wanneer u de bijeenkomst gemist heeft, kunt u deze 

terugkijken. 

Lees bericht op de website  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=b4fcecce6b&e=920e940c43
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=3d93171caa&e=920e940c43
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=244ac2b9b3&e=920e940c43
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=871259ba48&e=920e940c43
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=cf0440e098&e=920e940c43
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Vanaf 1 maart weer belastingaangifte doen  

 

Ondanks de problemen met Digid is het vanaf 1 

maart weer mogelijk om aangifte te doen voor de 

inkomstenbelasting. Hebt u een aangiftebrief 

gekregen? Dan moet u aangifte inkomstenbelasting 

doen vóór de datum in de aangiftebrief. Hebt u geen 

aangifte brief gekregen, maar moet u wel belasting 

betalen? Dan moet u in ieder geval aangifte doen 

voor 14 juli.  Zoals elk jaar heeft de VCP een aantal 

zaken waar u rekening mee kan houden bij het doen 

van aangifte. 

Lees bericht op de website  

 

 

2 maart 2023  

Interview in UWV Magazine: ‘Waar leiden we nou eigenlijk toe op?’  

 

Werkloosheid is niet het belangrijkste thema op de agenda, 

zegt Nic van Holstein, voorzitter van de Vakcentrale voor 

Professionals (VCP). “Maar we moeten wel naar de toekomst 

blijven kijken.” Dit interview is onderdeel van een drieluik in 

UWV Magazine van maart 2023 waarin drie 

vakbondsvoorzitters hun visie delen over veranderingen aan 

de arbeidsmarkt en het voorkomen van werkloosheid. 

Lees bericht op de website  

 

24 februari 2023  

Zorgen om achterblijvende loonstijging middengroepen  

 

Is nivellering via cao’s een goede ontwikkeling? VCP-voorzitter 

Nic van Holstein sprak op NPO Radio1 in ‘Geld of je Leven’ 

zijn zorgen uit over deze trend, omdat middengroepen steeds 

meer onder druk staan. 

Lees bericht op de website  

 

 

  

https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=a99bae74fe&e=920e940c43
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4 

23 februari 2023  

Derde voortgangsrapportage IMVB-convenant pensioenen  

 

Recent is de derde voorgangsrapportage van het IMVB-

convenant pensioenen verschenen. Het IMVB-convenant heeft 

als doel de negatieve gevolgen van beleggingen door 

pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen en 

aan te pakken. 

Lees bericht op de website  

 

 

21 februari 2023  

Nieuwe aanvraagronde STAP-budget  

 

Update: De storing bij het STAP-loket kan niet op korte termijn 

opgelost worden. Het is UWV daarom helaas onmogelijk het 

loket vandaag open te stellen. De mogelijkheid om STAP-

subsidie aan te vragen wordt verplaatst naar een andere 

datum. 

  

Lees bericht op de website  

 

 

17 februari 2023  

SER-advies Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk  

 

Betere arbeidsvoorwaarden, meer vertrouwen, goed 

werkgeverschap en heldere keuzes zijn ingrediënten die nodig 

zijn om de arbeidsmarktproblematiek in de maatschappelijke 

sectoren aan te pakken. Zo staat in het vandaag door de SER 

vastgestelde advies Waardevol werk: publieke dienstverlening 

onder druk. De VCP is erg blij met het advies. “Het laat zien 

dat de grote personeelstekorten bij onderwijs, zorg, veiligheid 

en overheden geen extern gegeven zijn. Er zijn in het verleden 

bewuste keuzes gemaakt waardoor het zijn van professionals 

in deze sectoren te weinig aantrekkelijk gevonden wordt. Op 

deze voet doorgaan kan niet. Meer ruimte voor professionals 

is nodig”, zegt Nic van Holstein, voorzitter VCP. 

Lees bericht op de website  
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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 

 

http://us7.forward-to-friend.com/forward?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=a496a52b7b&e=bc0219770e
mailto:info@vcp.nl
http://vcp.us7.list-manage.com/subscribe?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=9ed42f5ea8

