
Nieuwsbrief 2 juli 2020

Wijzigingen in salarissschalen en vergoedingen

In de cao 2018-2020 zijn meerdere data en percentages afgesproken met betrekking tot 
loonsverhogingen. Per 1 juli jl zijn de Salaristabellen aangepast met een percentage van 2,7 %  

Dit heeft ook effect op een aantal vergoedingen, zoals onregelmatigheid, piket en ME 
vergoedingen. Ook deze bedragen zijn met hetzelfde percentage aangepast. Deze automatische 
verhogingen zijn al in een  eerdere cao afgesproken. 

Omschrijving Van Naar

Onregelmatigheidsvergoeding (ORT) €  4,22 €  4,34

Zware ORT uren €  6,34 €  6,51

Piketvergoeding €  2,13 €  2,18

ME Toelagen € 33,48 € 34,69

Alle bovengenoemde wijzigingen en ook andere aanpassingen zijn terug te vinden in het 
Besluit Bezoldiging Politie (BBP) 

Meer duidelijkheid over aanvraag RVU

In de FAQ over RVU op korpsnet wordt gemeld dat de tegel in Youforce om de RVU-regeling te 
kunnen aanvragen in oktober beschikbaar komt. Voor medewerkers die per januari 2021 al in 
aanmerking kunnen komen voor de RVU-regeling is oktober aan de late kant. Deze medewerkers 
hebben eerder behoefte aan zekerheid zodat ze tijdig hun pensioen aan kunnen vragen bij het ABP.
Daarom komt er in juli een tegel beschikbaar waarin de medewerker kan zien of hij voor de 
regeling in aanmerking komt en daarmee tijdig zekerheid heeft. Het korps heeft laten weten dat de
invoering van de RVU-aanvraag, die gereed moet zijn in oktober 2020, op schema loopt.
Een aanvraag voor ABP-keuzepensioen kan van vanaf negen maanden voorafgaand aan de 
gewenste ingangsdatum worden ingediend. Het ABP adviseert om de aanvraag uiterlijk twee 
maanden voor ingang te doen.
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Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

 Het geboorteverlof voor partners ook wel
 kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof
 genoemd wordt met ingang van 1 juli 2020
 verruimd. 

 In de Wet invoering extra geboorteverlof ( met de
 toepasselijke afkorting WIEG) staan wel enkele
 deadlines, zoals het aanvragen van aanvullend
 geboorteverlof binnen vier weken na de geboorte
 van het kind.

Geboorteverlof voor partners

Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is eenmaal het aantal werkuren per 
week. Vanaf 1 juli 2020 komt er nog een aanvullend geboorteverlof bij. Geboorteverlof wordt ook 
wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

Geboorteverlof: 1 keer 1 week vrij

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. 
Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 
werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de 
verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 
weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020: 5 weken

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) 
aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een 
uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 
juli 2020 geboren wordt. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na 
de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

UWV-uitkering tijdens aanvullend geboorteverlof

Werkgevers moeten voor hun werknemers bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode 
aanvragen. Deze uitkering is maximaal 70% van hun dagloon (en maximaal 70% van het 
maximumdagloon). Werkgevers die (70% van) het loon tijdens het verlof doorbetalen kunnen de 
UWV-uitkering zelf houden.

Heb je vragen over deze of andere onderwerpen. Neem dan contact op met de afdeling Individuele 
Belangenbehartiging (IBB) van de ANPV IBB@anpv.nl
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Politiemensen hebben recht op een eerlijk oordeel

Afgelopen zaterdag publiceerde het Reformatorisch Dagblad een opiniërend stuk van onze 
voorzitter, Xander Simonis. Lees meer.

Reizen in NL en het buitenland in ‘Coronatijd’

Vanaf half juni 2020 mag er van het Nederlandse kabinet weer gereisd gaan worden naar het 
buitenland. Ook vakanties zijn in de meeste Europese vakantielanden weer toegestaan. 

Mocht u voornemens zijn om naar het buitenland te gaan dan is het goed om de reisadviezen van
het betreffende vakantieland goed in de gaten te houden. Per land zijn er mogelijk afwijkende 
maatregelen. De juiste en meest bijgewerkte informatie kunt u vinden op de site van de 
Nederlandse Overheid - Link: https://www.nederlandwereldwijd.nl/

Een ander advies is om ook goed te kijken bij de reisorganisatie waarbij geboekt is en of u geld 
terug krijgt als er onverhoopt toch nog geannuleerd gaat worden met als reden het Coronavirus. 

Controleer voor vertrek uw reis- en annuleringsverzekering en ga zeker niet zonder deze 
verzekeringen naar het buitenland.  Blijft iemand in Nederland, dan bent u meestal al goed 
verzekert tegen ziektekosten. Kijk hier voor de zekerheid ook nog eens goed naar. 
Een reis- en annuleringsverzekering is een ‘must’ 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en een goede thuiskomst. 
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