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Betreft: Behandeling begroting SZW 2022 
 
 
Geachte leden, 
 
In deze brief brengt de VCP een aantal thema’s onder uw aandacht, die relevant zijn voor de 
behandeling van de Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022. Wij hopen dat de Tweede 
Kamer onze aanbevelingen serieus zal nemen. De VCP voelt grote urgentie de structurele problemen 
adequaat ter hand ter nemen en spreekt de hoop uit dat de formatiebesprekingen op korte termijn tot 
resultaat zullen leiden. 
 
Knelpunten 
De coronapandemie heeft verscheidene knelpunten die al langere tijd bestonden, voor iedereen 
zichtbaar gemaakt. Knelpunten die weinig met het virus zelf te maken hebben. Zoals de gevolgen van 
de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt: na de uitbraak van corona stonden flexwerkers 
als eersten op straat. Oplopende spanningen in de samenleving en zelfs polarisatie. Zorgen zijn er 
ook over de publieke sector. Nederland is kampioen efficiency en heeft op die manier de kosten in met 
name de zorg omlaag weten te drukken. Maar nu blijkt hoe hoog de prijs is, die we daarvoor betalen: 
onze ziekenhuizen kunnen de hulpvraag bijna niet meer aan. De Nederlandse zuinigheid heeft ook 
impact op andere fronten. Denk aan de hoge werkdruk in de publieke sector en de uitval van 
personeel door burn-outs. Het water staat veel professionals aan de lippen. En tot slot zijn er 
knelpunten in wat mensen te besteden hebben, ook dat is niet nieuw. Door bezuinigingen en 
lastenverzwaringen is het besteedbaar inkomen de afgelopen jaren achtergebleven, met name bij de 
middeninkomens. Veel mensen verkeren in onzekerheid over hun uitgaven. 
 
Arbeidsmarkt en brede welvaart 
Met de sociaaleconomische agenda1 vanuit de SER ligt er een samenhangende agenda op gebied 
van arbeidsmarkt, inkomensbeleid en gelijke kansen, maar ook een agenda die inzet op investeren in 
brede welvaart, publieke sector en toekomstig verdienvermogen. Het MLT-advies is een belangrijke 
stap in het keren van de toenemende onzekerheid en een noodzakelijke verbetering van de positie 
van werkenden op de arbeidsmarkt. Het advies is een trendbreuk in arbeidsmarktbeleid: bij structureel 
werk wordt een contract voor onbepaalde tijd weer het uitgangspunt. De uitwassen van flexwerk zijn in 
de coronacrisis nog duidelijker naar voren gekomen. Het is belangrijk dat de SER zich hierover heeft 
uitgesproken. Naast de arbeidsmarkt, inkomen en werkdruk liggen er grote vraagstukken voor als het 
gaat over de woningmarkt en ingrijpende transities (zoals de digitale transitie, energietransitie, 
klimaattransitie en circulaire economie). Vraagstukken met grote gevolgen voor professionals en 
middengroepen. Vraagstukken waar professionals ook deel uitmaken van de oplossing. Volgens de 
VCP ligt er daarmee aantal grote vraagstukken die een nieuw kabinet moet oppakken voor een beter 
Nederland. 
 
  

 
1 SER-advies over sociaaleconomisch beleid 2021-2015, ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en 

herstel van de samenleving’.                                                                                                                                                                              
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Coronabeleid herbezinning 
De VCP heeft een oproep gedaan tot een moment van herbezinning2 mede nu duidelijk wordt dat 
corona ook de komende jaren onder ons blijft. Herbezinning of de crisis-trechter, waarin we in hoog 
tempo de een na de andere maatregel uitvaardigen en weer intrekken, nog steeds het juiste pad is. 
Het wordt tijd om ons als samenleving af te vragen of we na anderhalf jaar crisis-aanpak rondom 
corona nu op een plek zijn beland waar we voor de goede redenen, toch foute dingen aan het doen 
zijn. Een voorbeeld is de verbreding van het coronatoegangsbewijs naar de werkvloer, waar de VCP 
bezwaren3 ziet vanuit het perspectief van werknemers. We moeten uitkijken voor een hellend vlak, 
waarbij tijdelijke maatregelen voor corona de verhouding tussen werkgever en werknemer onder druk 
zetten. In een statement4 heeft de Stichting van de Arbeid voorafgaand aan de laatste corona-
persconferentie opgeroepen om te komen tot een houdbaar corona-plan dat niet alleen perspectief 
biedt voor de korte termijn. Het is goed dat het kabinet hierover het gesprek aangaat met sociale 
partners.  
 
Steunpakket corona 
Volgens de VCP staat het succes van de steunmaatregelen buiten kijf. Door het steunpakket is een 
langdurige recessie afgewend en behielden veel werknemers hun baan. De VCP was kritisch op het 
kabinetsbesluit om de steunmaatregelen per 1 oktober abrupt stop te zetten. Het zou zonde zijn als 
intrinsiek gezonde bedrijven nu alsnog in de problemen komen en mensen moeten ontslaan. De VCP 
is daarom positief over het (deels met terugwerkende kracht) heropenen van de TVL en NOW om 
bedrijven en werknemers tegemoet te komen voor de ingestelde avondlockdown. De VCP blijft 
aandacht vragen voor werkenden die tussen wal en schip dreigen te komen; daarvoor moet een 
afdoende vangnet zijn, zodat zij niet door de coronacrisis hun (vaste) lasten niet meer kunnen betalen 
en bijvoorbeeld hun huis uitmoeten. De eerder uitvoering van de TONK door gemeentes is zeer 
wisselend ingevuld en zou bij een vervolg meer geharmoniseerd moeten worden.  
 
Koopkrachtbeeld fluïde door inflatie en energieprijs 
De koopkracht in Nederland staat al jaren onder druk. Het koopkrachtbeeld is ronduit teleurstellend, 
als je kijkt naar het voorspoedig economisch herstel. Dat geldt niet alleen voor werkenden, maar ook 
voor ouderen met een aanvullend pensioen. De inflatie wordt amper gecorrigeerd door de 
inkomensontwikkeling en huishoudens mogen blij zijn wanneer ze er niet op achteruitgaan5. De inflatie 
is ten opzichte van de ramingen ook alweer omhooggeschoten, onder meer vanwege de 
energieprijzen. Het is goed dat het kabinet compensatie beschikbaar stelt voor de hogere 
energieprijzen, maar het zal niet overal op de goede plek terechtkomen. Huishoudens met een hoge 
gasrekening zullen teleurgesteld zijn omdat de compensatie zich richt op de elektriciteitsrekening, 
terwijl de gasprijs nu juist het probleem is. 
 
Samenhangende aanpak middengroepen 
Voor veel werkenden, waaronder een steeds grotere groep middeninkomens, is het alsmaar moeilijker 
om rond te komen door achterblijvende inkomens, hogere lasten en stijgende uitgaven. Het vrij 
besteedbaar inkomen moet structureel omhoog om het leven betaalbaar te houden. Nivellering slaat 
telkens weer toe bij de middeninkomens. Naast achterblijvende inkomens en lastenverzwaringen 
zorgen ook de oplopende huishouduitgaven voor toenemende onzekerheid bij middeninkomens6, 
bijvoorbeeld door stijgende zorgpremies, hogere energielasten en hogere woonlasten. Dat vraagt 
volgens de VCP om een meer samenhangende aanpak, inclusief de toeslagen. De lasten op arbeid 
moeten omlaag, zodat het besteedbaar inkomen toeneemt. De relatief hoge marginale tarieven op 
arbeidsinkomsten, vooral voor de middengroepen, werken bovendien verstorend op de 
arbeidsdeelname. De VCP pleit daarom onder andere voor het terugdraaien van de 
inkomensafhankelijke afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Voor 
gepensioneerden en werkenden moet er vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel snel een 
transitiekader komen, dat indexatie dichterbij brengt. 
 

 
2 VCP-oproep tot herbezinning d.d. 17 november 2021 en Gezamenlijke brief FNV, CNV en VCP aan 
Tweede Kamer: Corona, oproep tot herbezinning, d.d. 23 november 2021 
3 Gezamenlijke brief FNV, CNV en VCP aan Tweede Kamer: Commentaar Tijdelijke wet verbreding 
inzet coronatoegangsbewijzen, d.d. 24 november 2021 
4 Statement Stichting van de Arbeid: Werkgevers en vakbonden: houdbaar coronaplan nodig om 
steeds nieuwe lockdowns te voorkomen, d.d. 26 november 2021 
5 Huishoudens hebben de afgelopen twintig jaar niet of nauwelijks van de welvaartsgroei geprofiteerd. Bij 

economische tegenslag moeten veel huishoudens meteen de hand op de knip houden, wat bijdraagt aan de 
volatiliteit van de binnenlandse consumptie. In: SER Verkenning Volatiliteit Nederlandse economie nader bezien 
(2020). 
6 Zie ook Koopkrachtonderzoek MWM2 in opdracht van De Unie (2019) over ‘Inkomens- en uitgavenzekerheid en 

belastingmoraal’ 

https://www.vcp.nl/wp-content/uploads/2021/11/024-brief-FNV-CNV-VCP-oproep-tot-herbezinning-d.d.-23-november-2021.pdf
https://www.vcp.nl/wp-content/uploads/2021/11/21-169-Brief-FNV-CNV-VCP-Tijdelijke-wet-verbreding-inzet-coronatoegangsbewijzen-TK35971.pdf
https://www.vcp.nl/wp-content/uploads/2021/11/21-169-Brief-FNV-CNV-VCP-Tijdelijke-wet-verbreding-inzet-coronatoegangsbewijzen-TK35971.pdf
https://www.vcp.nl/wp-content/uploads/2021/11/StvdA-verklaring-perspectief.pdf
https://www.vcp.nl/wp-content/uploads/2021/11/StvdA-verklaring-perspectief.pdf
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Arbowet: Risico-Inventarisatie & Evaluatie  
De Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een belangrijk instrument voor een veilige werkplek. Het 
hebben van een actuele RI&E is geen vanzelfsprekendheid, hoewel ondernemingen op grond van de 
Arbowet de verplichting hebben. Er blijft een grote groep organisaties die wel een RI&E hebben, maar 
dit niet in de praktijk tot uitvoering laten komen. De bestaande RI&E zou ook aangevuld moeten 
worden met risico’s met betrekking tot Covid-besmetting op de werkvloer. Een goede toepassing 
Covid-basismaatregelen en beschermingsmiddelen op de werkplek is van evident belang. Daarnaast 
is extra aandacht nodig voor thuiswerken in de RI&E, aangezien we noodgedwongen meer zijn gaan 
thuiswerken. Als standaard onderdeel van de RI&E zouden maatregelen rondom werkstress, het 
voorkomen van burn-out en ongewenst gedrag in het kader van psychosociale arbeidsbelasting 
moeten worden vastgelegd. Bij ondernemingen met veel uitval op grond van deze PSA-risico’s wordt 
dat nog onvoldoende gedaan. De Nederlandse Arbeidsinspectie moet ondernemingen aanspreken op 
een actuele RI&E en ook steviger optreden wanneer er onvoldoende beheersing is van de risico’s. De 
huidige crisis geeft nog maar eens aan hoe belangrijk een veilige werkplek is. 
 
Van crisisdienstverlening naar arbeidsmarktinfrastructuur 
Vanuit het aanvullend sociaal pakket zijn afgelopen tijd regionale mobiliteitsteams opgezet om 
crisisdienstverlening te kunnen bieden voor werknemers die met werkloosheid worden bedreigd of 
hun baan zijn verloren vanwege corona. De VCP heeft in dat kader de handschoen opgepakt door 
werkzoekenden Toekomstpro(o)f7 te begeleiden naar ander werk. Vanwege het uitblijven van de 
gevreesde massawerkloosheid verschuift het perspectief meer naar de tekorten op de arbeidsmarkt. 
Het is belangrijk daar ruimte voor te bieden. In het verlengde daarvan hebben sociale partners 
aangegeven het initiatief te nemen om stapsgewijs te komen tot proactieve arbeidsmarktinfrastructuur 
voor leven lang ontwikkelen en van-werk-naar-werk. Vakbonden vervullen daarbij onder andere een 
belangrijke rol bij loopbaanbegeleiding. De VCP vraagt uw Kamer ondersteuning te bieden voor deze 
initiatieven. 
 
Structurele crisisregeling loonkosten 
Op verzoek van uw Kamer heeft staatsecretaris Wiersma in zijn Kamerbrief8 een drietal opties 
uitgewerkt voor een structurele crisisregeling bij het betalen van loonkosten. Volgens de VCP zou een 
dergelijke regeling zich niet moeten beperken tot calamiteiten, maar uit moeten gaan van 
bedrijfseconomische omstandigheden. Een crisisinstrument, zoals de NOW, kan een belangrijke 
bijdrage leveren in het behouden van werkgelegenheid, voorkomen van werkloosheid en het verlies 
van vakkrachten. Dat is belangrijk om een crisis sneller te boven te komen en de omslag te kunnen 
maken naar economisch herstel. In het middellangetermijnadvies van de SER is daartoe een 
gedragen voorstel gedaan om de wendbaarheid te vergroten. De VCP vindt de in de Kamerbrief 
genoemde optie om een regeling op werknemersniveau te koppelen aan individuele WW-rechten 
ongewenst. De huidige werktijdverkorting heeft hetzelfde probleem, waardoor werknemers wanneer zij 
uiteindelijk toch ontslagen worden, minder of geen WW hebben. De verdere uitwerking zou langs 
lijnen van het genoemde SER-advies moeten plaatsvinden. 
 
Tekorten verzekeringsartsen UWV 
In de Kamerbrief9 over het tekort aan verzekeringsartsen bij UWV heeft minister Koolmees laten 
weten dat ingrijpen noodzakelijk is. Om het tekort terug te dringen wordt er door UWV nu een omslag 
gemaakt naar een regiemodel voor sociaal-medische dienstverlening. Het is belangrijk dat dit in 
samenspraak gaat met medewerkers en cliëntenraden. De nieuwe werkwijze heeft mogelijk 
voordelen, zoals minder wisselende contactpersonen voor de uitkeringsgerechtigden. Hopelijk wordt 
het vak van verzekeringsarts ook aantrekkelijker en draagt het eraan bij om uitstroom te voorkomen. 
Tegelijkertijd is het belangrijk dat in verband met de rechtspositie van uitkeringsgerechtigden de 
beoordeling en het medisch onderzoek ook bij een regiemodel door een arts dienen te worden 
gedaan, in lijn met de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. De minister schrijft in zijn brief 
aan de Kamer dat er meer nodig is en dat sociale partners daarbij worden betrokken. De VCP vindt 
het belangrijk dat wanneer maatregelen mogelijk raken aan het WIA-stelsel, sociale partners daarover 
kunnen adviseren. Er zal goed in kaart gebracht moeten worden wat aanpassing van deze 
werknemersverzekering zou betekenen voor (toekomstige) uitkeringsgerechtigden.  
 
  

 
7 Zie ook www.benjijtoekomstproof.nl voor het initiatief van VCP voor RMT-loopbaanbegeleiding. De 
VCP werkt daarbij samen met onder andere De Unie, SWOM en de Coalitie voor de Veiligheid. 
8 Kamerbrief Structurele crisisregeling voor werkgevers bij het betalen van loonkosten 
9 Kamerbrief Toekomst sociaal-medisch beoordelen 

https://www.benjijtoekomstproof.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2021/11/23/kamerbrief-structurele-crisisregeling-ter-ondersteuning-van-werkgevers-bij-het-betalen-van-loonkosten
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/04/09/kamerbrief-toekomst-sociaal-medisch-beoordelen/kamerbrief-toekomst-sociaal-medisch-beoordelen.pdf
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Kwaliteit van het toezicht op gastouderopvang  
Gastouderopvang levert, als vorm van kinderopvang, een belangrijke bijdrage om het combineren van 
arbeid en zorg mogelijk te maken en betaalde arbeid te verrichten. De gastouderopvang biedt voor 
ouders die in onregelmatige diensten werken flexibiliteit, het is kleinschalige opvang en wordt ook 
aangeboden in niet-stedelijke regio’s waar minder vraag en aanbod van kinderopvang is. Vanaf 2022 
wordt er 6,4 miljoen per jaar geïnvesteerd en overgeboekt naar het Gemeentefonds om toezicht en 
handhaving in de gastouderopvang te intensiveren. Toezicht en handhaving is van belang om zicht te 
hebben op de kwaliteit van gastouderopvang. De kwaliteit van het toezicht op de gastouderopvang 
moet eveneens op orde moet zijn. De VCP wijst erop dat daarover momenteel niets is afgesproken. 
De VCP is positief over de intensivering, maar maakt zich zorgen of de middelen door gemeenten ook 
aan kwalitatief toezicht besteed zullen worden. De VCP vraagt de Kamer om er bij het Kabinet op aan 
te dringen alsnog op korte termijn afspraken te maken over het toezicht. 
 
Motie betalingsniveau betaald ouderschapsverlof 
De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof. Deze wet, die 
voortvloeit uit een Europese Richtlijn, zorgt ervoor dat beide ouders het recht hebben om 9 weken 
betaald ouderschapsverlof op te nemen. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is een motie10 
aangenomen om het doorbetalingsniveau te verhogen van 50% naar 70%. Volgens de VCP zou dit 
een belangrijke stap zijn om ouders meer mogelijkheden te bieden om de zorgtaken gelijk te verdelen. 
Ouders kunnen hierdoor makkelijker thuis zijn om te zorgen voor hun pasgeboren kind. De VCP 
verzoekt de Kamer aan te dringen op uitvoering van de motie en het doorbetalingspercentage te 
verhogen naar 70%. 
 
Breng de menselijke maat terug in de sociale zekerheid 
Verschillende Kamerbrieven en onderzoeken hebben betrekking op de handhaving en 
fraudebestrijding in de sociale zekerheid. Er zijn veel voorbeelden bekend waarbij burgers in de knel 
zijn geraakt door overheidshandelen. Staatsecretaris Wiersma zet nu een stap door ambtenaren de 
mogelijkheid te geven af te zien van een terugvordering van een uitkering wanneer een 
uitkeringsgerechtigde per ongeluk een fout maakt. Ook wil de bewindspersoon de 
terugbetalingstermijn versoepelen als blijkt dat een uitkeringsgerechtigde te veel geld heeft 
ontvangen. Een eerste stap, want er zijn meer knelpunten in de sociale zekerheid, zoals de 
kostendelersnorm. De problemen die de laatste jaren steeds zichtbaarder zijn geworden in Nederland, 
zijn diepgeworteld in de systemen. Er wordt te veel op modellen gestuurd alsof dat de realiteit is en in 
het beleid wordt er te weinig flexibiliteit en maatwerk ingebouwd. Volgens de VCP zou op meer 
plekken de professional in staat gesteld moeten worden om binnen bandbreedte maatwerk te leveren 
zodat er meer ruimte komt voor menselijke maat, zonder willekeur. Er wordt nu te vaak te hard 
vastgehouden aan de regels, waardoor burgers onvoldoende gehoord en beschermd worden. 
Vertrouwen in de overheid begint bij vertrouwen in de burger. 
 
STAP en professionele ontwikkeling 
De invoering van het STAP-budget dreigt teleurstellend te verlopen. De aanvraag van het STAP-
budget wordt pas opengesteld per 1 maart 2022. Op dat moment zal het STAP nog niet geschikt zijn 
voor alle soorten scholing en ontwikkeling. Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT)11 heeft in niet mis 
te verstane bewoordingen aangegeven dat invoering van het STAP-budget realistisch gezien zou 
moeten worden uitgesteld. Het afschaffen van de scholingsaftrek is in dat licht prematuur. De VCP 
blijft zich uitspreken tegen de op handen zijnde afschaffing van de scholingsaftrek, omdat er geen 
goed alternatief is voor professionals die eigen regie willen nemen. Leven lang ontwikkelen moet niet 
alleen bij woorden blijven: werknemers die een hbo of een master hebben gedaan en in de breedte 
willen (om)scholen, moeten daar steeds forser voor investeren. Er moeten positief stimulerende 
prikkels komen voor omscholing en ontwikkeling wanneer de werknemer eigen regie wil nemen, onder 
meer in de fiscaliteit. Inmiddels is tevens gebleken dat ook bij leer- en ontwikkelrekeningen sprake is 
van beklemmende fiscale wetgeving. De VCP vraagt dan ook om echte stappen om de 
ontwikkelingsrekening12 mogelijk te maken en serieus te kijken of het instellingscollegegeld voor om- 
en bijscholing omlaag kan. 
 
  

 
10 Eerste Kamer motie Van Gurp, Kamerstuk 35.613, G 
11 Kamerbrief en het BIT-advies programma STAP-budget 
12 Zie voor de ontwikkelrekening het SER-advies Leren en Ontwikkelen tijdens de loopbaan (2017) 

https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/35613_g_motie_van_gurp_groenlinks
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/15/brief-kabinetsreactie-advies-adviescollege-ict-toetsing-programma-stap-budget
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Medezeggenschap: bevorderen van naleving 
Goede medezeggenschap en goed overleg binnen organisaties is van grote waarde, want dit leidt tot 
duurzame arbeidsverhoudingen. De naleving van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) door 
ondernemingen loopt al jaren terug, terwijl steeds meer wettelijke taken bij de OR worden belegd. De 
naleving van de WOR moet versterkt worden. Ondernemingen zouden verplicht moeten worden om in 
het jaarverslag op basis van het ‘pas toe of leg uit’-principe aan te geven hoe zij de inspraak van 
werknemers bij belangrijke besluitvorming borgen. Wanneer zij wel WOR-plichtig zijn maar geen OR 
hebben, zou daarbij aangeven moeten worden op welke termijn zij overgaan tot het instellen van een 
OR en welke acties hiertoe genomen zullen worden. Aanvullend zou een registratieplicht bij 
bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel nuttig kunnen zijn. Op het niet naleven van deze 
verplichtingen zou in aanvulling op het bestaande instrumentarium ook sanctionering door middel van 
een bestuurlijke boete mogelijk moeten worden gemaakt. 
 
Publieke sector investeringen en werkdruk 
Er is een brede aanpak13 nodig om de problemen in de publieke sector aan te pakken. Er zijn fors 
meer investeringen nodig. Investeringen die ervoor zorgen dat de personeelssterkte in de zorg, het 
onderwijs en de veiligheidssector weer op peil is. Zodat mensen met plezier naar hun werk gaan en 
de dag ook met een goed en voldaan gevoel af kunnen sluiten. Vermindering van regeldruk en 
genoeg personeel zijn een begin, maar het gaat tevens om voldoende waardering, ook in de vorm van 
meer loon. De VCP ziet werkdruk en ziektegevallen, zoals burn-out, als steeds groter wordend 
probleem. Een giftige cocktail, zeker in publiek gefinancierde sectoren, zoals in de zorg, de veiligheid, 
het onderwijs en de uitvoering. Het is niet alleen een probleem voor de professional zelf, maar ook 
voor de maatschappij als geheel. In de aanpak ‘Brede maatschappelijke samenwerking burn-out’ 
wordt gesproken over een bronaanpak, maar de werkelijke bron van burn-outs is gebrek aan 
financiering, overdadige administratieve verplichtingen en gebrek aan professionele ruimte. 
 
Professionele ruimte  
In het verlengde hiervan vraagt de VCP met klem om maatregelen die de werkdruk van professionals 
verlichten. Voor een deel hangt de werkdruk samen met krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn 
te weinig bezig met opleiding en innovatie en te veel met concurreren op loon. Investeer in 
werknemers en zorg voor meer professionele ruimte. Klagen over tekorten heeft geen zin als je kijkt 
naar de beperkte salarisstijgingen. Nederland is een kennisland en beschikt over veel professionals 
die in staat zijn om hun werk goed te doen. Maar daar moeten ze wel de ruimte voor krijgen. Dat 
betekent minder varen op modellen en regels, en vertrouwen op wat onze professionals kunnen. 
 
Wetgeving Toekomst Pensioenen 
De overstap naar het nieuwe pensioenstelsel zal nog geruime tijd in beslag nemen. Hiervoor is het 
zaak dat dit gepaard gaat met draagvlak en vertrouwen van de pensioendeelnemers in een 
evenwichtige transitie van oud naar nieuw. Een gedegen parlementaire behandeling van de (lagere) 
wetgeving en vervolgens voldoende tijd voor het arbeidsvoorwaardelijke- en implementatietraject zijn 
daarbij van belang. De afgelopen maanden heeft de VCP uitgebreide input geleverd voor het 
wetsvoorstel, dat de uitwerking bevat voor ons nieuwe pensioenstelsel. Onze inbreng komt overeen 
met onze eerdere reactie op de tekst die begin dit jaar voorlag tijdens een internetconsultatie14. Naast 
de vele technische details gaat onze aandacht uit naar de eerder in het Pensioenakkoord afgesproken 
doelen en waarborgen. Wij hopen die in het wetsvoorstel voldoende terug te vinden en dat het 
juridisch in orde is. Met name ten aanzien van de afschaffing van de doorsneesystematiek en de 
houdbaarheid van de verplichtstelling kijken wij met interesse naar het advies van de Raad van State.    
 
Transitie-FTK 
De VCP is positief over het voornemen van staatssecretaris Wiersma om het voor pensioenfondsen 
volgend jaar middels een AMvB mogelijk te maken sneller te kunnen indexeren vanaf een 
dekkingsgraad van 105%. De VCP is wel op zoek naar een invulling waarbij daadwerkelijk een groot 
deel van de werkenden en gepensioneerden van Nederland hier profijt van hebben. Als vier van de vijf 
grote fondsen hun werknemers en gepensioneerden alsnog niets kunnen bieden, dan missen we het 
doel. 
 
 
 

 
13 Zie ook cmhf.nl voor oproep tot Deltaplan Publieke sector, september 2021. Een plan dat een 
duurzaam en houdbaar perspectief biedt voor het goed functioneren van de publieke sector. En 
tevens de brief van de samenwerkende centrales voor overheidspersoneel met oproep aan 
formerende partijen en nieuw kabinet. 
14 Zie VCP-reactie internetconsultatiereactie Wet toekomst pensioenen, februari 2021 

https://cmhf.nl/nieuws/cmhf-wil-snel-deltaplan-publieke-sector/
https://cmhf.nl/nieuws/overheidsvakbonden-voorspellen-sombere-toekomst-voor-kwaliteit-publieke-sector/
https://www.vcp.nl/wp-content/uploads/2021/02/Reactie-VCP-Internetconsultatie-Wet-toekomst-pensioenen-d.d.-12-februari-2021.pdf
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Pensioenlabel 
Het is van belang, zeker straks bij de nieuwe pensioencontracten, dat deelnemers inzicht krijgen in de 
kwaliteit van hun pensioenregeling. VCP Young Professionals heeft hiertoe de oproep15 gedaan om 
een Pensioenlabel te ontwikkelen. Zodat deelnemers in één oogopslag kunnen zien hoe hun pensioen 
geregeld is. Voor de vergelijkbaarheid van pensioenregelingen moet er een uniforme standaard 
komen. Juist in het nieuwe pensioenstelsel wordt het eenvoudiger om de kwaliteit van een 
pensioenregeling objectief uit te drukken. De VCP pleit ervoor het Pensioenlabel vanaf 2023 wettelijk 
te verplichten voor alle pensioenuitvoerders. 
 
Wij verzoeken u bij de behandeling van de SZW-begroting onze aanbevelingen mee te nemen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Nic van Holstein 
voorzitter 
 
 
 
 
cc:  wnd. minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, drs. A.D. Wiersma 

 
15 Zie oproep VCP Young Professionals om een pensioenlabel te ontwikkelen 

https://www.vcp.nl/bijval-in-kamer-voor-pensioenlabel-vcp-yp/

