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Dienst met oud en nieuw

Zoals het nu lijkt gaan veel collega’s oud en nieuw niet thuis vieren. Met alle maatregelen en 
onzekerheden is het koffiedik kijken hoe de komende jaarwisseling gaat verlopen. Ongetwijfeld 
zullen de meeste Nederlanders zich redelijk netjes aan de regels houden. Mensen die voorzichtig 
zijn zodat ze hun oudere familieleden niet besmetten of zelf niet besmet willen raken. Daarnaast 
zullen wij op straat te maken krijgen met de dwarsliggers, de complotdenkers en de mensen die 
druk zijn met ikke-ikke-ikke. Dat deze mensen lastig kunnen worden, weten we inmiddels uit 
ervaring. 

Vanuit de werkgever zijn er -op aandringen van de bonden- inspanningen verricht om te zorgen dat
er goede gehoorbescherming komt voor iedere collega. Zo hier en daar horen we dat dit niet overal
is gelukt. Er worden alternatieven gezocht. Zo is er nu voor vrijwel iedere collega 
gehoorbescherming en veiligheidsbrillen. Waarschijnlijk zullen er extra collega’s in dienst worden 
geroepen. Alles bij elkaar zal dat ons helpen veilig en heel de jaarwisseling door te komen. De 
komende jaarwisseling is zoals politiewerk is: niet te voorspellen wat er gaat gebeuren; we zijn er 
weer bij. We zijn weer aanwezig bij spannende gebeurtenissen; staan vooraan in het avontuur; 
staan vooraan in de risico’s; staan vooraan bij het helpen van burgers. Er wordt weer veel van onze
professionaliteit en inventiviteit gevraagd. Hier doen we het voor. Doe voorzichtig en allemaal een 
veilige jaarwisseling gewenst. Wietse Hamming, Midden Nederland

Bovenwettelijke verlofuren éénmalig verkopen

In het overleg tussen werkgever, politiebonden en COR is besloten dat er een éénmalige 
mogelijkheid zou moeten komen voor collega’s om hun bovenwettelijke verlofuren van 2020 
(geheel of gedeeltelijk) uit te laten betalen. Je moet dan UITERLIJK 10 januari 2021 de 
aanvraag indienen via het het keuzeformulier van de werkgever wat te vinden is op intranet. De 
uitbetaling van de uren zal dan plaatsvinden bij het salaris van april 2021.

De achterliggende reden hierbij is dat er in 2020 veel collega’s minder verlof hebben kunnen 
opnemen dan normaliter. Ook wordt door deze eenmalige mogelijkheid het verlofstuwmeer iets 
ingedamd. Het is nadrukkelijk niet verplicht om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Je hebt 
gewoon 2 mogelijkheden: een uitbetaling in geld of de verlofuren laten staan. 
De werkgever heeft een rekentool gemaakt waarbij je snel kunt zien hoeveel jouw bovenwettelijke 
uren in geld op kunnen leveren. Die rekentool kun je vinden in Youforce. 

Doe je niets dan gebeurt er ook niets en blijven jouw bovenwettelijke verlofuren gewoon staan en 
heb je in 2021 de mogelijkheid om ze op te nemen.

Belastinghulp

Iedereen die zich heeft aangemeld voor deze service heeft een bevestiging met een datum en 
locatie gekregen met het onderwerp: ANPV Reservering belastinghulp:

Mocht er onverhoopt geen afspraak zijn binnengekomen, controleer dan de SPAM folder of 
ongewenste mail.  Voor vragen mail naar ledenadministratie@anpv.nl, zodat e.e.a. 
gecontroleerd kan worden.
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Studentenloket

Binnen de ANPV is er een 24/7 loket dat speciaal bestemd is voor de Studenten op de 
Politieacademies. Studenten kunnen zoals altijd ook nu, of beter gezegd juist nu, bij de ANPV 
terecht voor alle problemen, zorgen en specifieke (advies) vragen tijdens de gehele opleiding.

Te denken valt aan:
• Problemen met Professioneel Fit
• Oneens met je salaris
• Te veel lesuitval
• Vragen over verlof
• Onvoldoende begeleiding krijgen
• Niet serieus genomen worden
• Oneens met beoordeling
• Onaangekondigd aanpassen studiemateriaal
• Problemen met ziekteverzuim

Voor contact met het Studentenloket kun je mailen met: studenten@anpv.nl.

Graag in je mail, een telefoonnummer vermelden, waaronder je te bereiken bent.
Bellen kan natuurlijk ook. 070-3155128.

Buitengewoon verlof voor jeugd- en jongerenwerk

De begeleiding van jeugd- en jongrenkampen zoals Scouting kosten de vrijwilligers veel (eigen) 
tijd. En de laatste jaren is de behoefte aan begeleiding bij jeugdkampen en kindervakantie-
activiteiten toegenomen. Lag het accent bij jeugdkampen en kindervakantie-activiteiten voorheen 
op recreatieve aspecten, thans spelen meer educatieve elementen in dergelijke activiteiten een 
belangrijke rol. Om de kwaliteit van de begeleiding te handhaven en de uitvoering van het 
programma te waarborgen, is het dan ook noodzakelijk meer vrijwilligers bij kampen en 
kindervakantie-activiteiten te betrekken. Het Barp art. 39 biedt collega’s de mogelijkheid 
buitengewoon verlof voor hun vrijwilligerswerk aan te vragen. Meestal zal slechts een deel van de 
benodigde tijd voor buitengewoon verlof in aanmerking komen. Aan de collega kan worden 
buitengewoon verlof toegekend voor ten hoogste 5 dagen per aanvraag. Per kalenderjaar kunnen in
totaal maximaal 10 dagen worden toegekend. Dit verlof kan worden aangevraagd bij je 
leidinggevende. De organisatie -zoals Scouting Nederland- moet wel erkend zijn aan en aan 
bepaalde eisen voldoen. Sportclubs en vergelijkbaar vallen buiten de regeling. Deze regeling 
dateert feitelijke van maart 1982 en is geactualiseerd d.m.v. Hap ll. 

Het buitengewoon verlof voor jeugd- en jongerenwerk kan worden verleend voor:
 Het leiden of volgen van een cursus die tenminste 3 dagen duurt
 Het leiden van een jeugdkamp of kinderwerkactiviteit als hoofdleider (leider-coördinator) en 

waaraan tenminste 10 jeugdigen deelnemen
 Het assisteren van de hoofdleider van een minimaal 4 achtereenvolgende dagen durend

Op intranet en in de Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Politie, tweede tranche, bijlage 4 - 1 staan 
de verdere mogelijkheden, definities, voorwaarden, eisen, en hoe Buitengewoonverlof aangevraagd
dient te worden. Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp of wordt je aanvraag 
geweigerd, neem dan contact op met ibb@anpv.nl of het studenten@anpv.nl. Bellen kan 
natuurlijk ook. 070-3155128
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Collega’s met EIGEN woning opgelet !

Per 1 januari 2021 is het verplicht om bij verkoop (of verhuur) van een woning een energielabel 
aan te leveren. De komende 2 weken kan dit nog GRATIS aangevraagd worden. Daarna moet je 
rekening houden met een factuur van ongeveer € 190,00 voor deze administratieve handeling. Dit 
is de prijs voor een tweekapper. Een energielabel is 10 jaar geldig. Dus mocht je binnen nu en 10 
jaar jouw woning willen verkopen dan is die € 190,00 snel verdiend. Kijk verder op onderstaande 
links: 

 https://www.energielabel.nl/woningen

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woningen-en-gebouwen/vraag-en-
antwoord/hoe-kom-ik-aan-een-energielabel-voor-mijn-woning

Stand van zaken CAO politie

Naar verwachting zal vandaag of morgen een bericht op de op de sites van de bonden verschijnen 
omtrent de actualiteit en voortgang van de CAO ontwikkelingen om te komen tot een nieuwe politie
CAO 2021 en verder. De aanvullende informatie is dan te vinden via deze link: 
https://www.anpv.nl/actueel

Voor aanmelding belastinghulp klik op: deze link

Vorige nieuwsbrieven nog een keer inzien, klik op: deze link.

De ANPV wenst iedereen fijne dagen en een veilig en gezond 2021
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