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Nieuwsbrief 26-8-2021
Loop geen toelage mis door verschuiving!
Wij wijzen jullie er op dat wanneer er –anders dan op eigen verzoek- een dienst wordt gewijzigd
binnen een tijdvak van vier dagen direct daaraan voorafgaand, je recht hebt op de eventueel
misgelopen operationele toelage. Dit geldt voor diensten die geheel of deels vallen tussen 21:00u
en 07:00 uur (met verschillende tarieven). De vervallen uren met operationele toelage dient in
BVCM verantwoord te worden met FIN.COMP (voorheen DIENSTOPDR).
Bijvoorbeeld:
Een late dienst van 14:00u-23:00u wordt binnen de vier dagen verschoven naar een dagdienst van
07:00-16:00. Je dient dan in BVCM te zorgen voor een verantwoording van 16:00u-23:00u met
FIN.COMP en BVCM zorgt dat je de in die periode (alleen) de geldende operationele toelage
vergoed krijgt. (In dit voorbeeld dus van 21:00u-23:00u) Dit is niet nieuw, maar lang niet bij
iedereen bekend.

Dus zorg dat je geen geld misloopt.
Is motorrijden jouw hobby?
Dan is het MVF (https://motorvriendenforum.nl/) echt iets voor jou! Het forum is opgericht door Rick
ter Hoeven die momenteel werkzaam is als motorrijder binnen Team Verkeer – Eenheid Den Haag.

“Wat bijna 10 jaar geleden begon, bestaat inmiddels uit meer dan 400 leden uit het hele land. Het
forum is bijzonder, omdat alle disciplines en rangen hier samenkomen met dezelfde passie:
motorrijden. De sfeer is altijd gezellig en ontspannen tijdens de door ons georganiseerde
eendaagse ritten, meerdaagse motorreizen, circuitdagen, motortrainingen en andere evenementen.
Ook vrienden en familie van leden kunnen zich registreren. Het ledenbestand bestaat daardoor niet
volledig uit collega’s en dat maakt het nog veelzijdiger. De diversiteit is hierdoor groot, zodat
iedereen zich welkom voelt.”
Lid worden van het MVF is helemaal gratis. Dit geldt ook voor de eendaagse ritten en toegang tot
alle routebestanden. Word ook lid en maak het MVF nog gezelliger!
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Aanpassing RAP aanvraag
In de huidige lopende cao is opgenomen dat de 13e maand met ingang van 2021 niet meer in
december wordt uitbetaald doch in november.
Dat gaat ook betekenen dat de aanvraag om gebruik te kunnen maken van de RAP (onder andere
voor uitruil vakbondscontributie) vanaf dit jaar eveneens eerder zal moeten.
Via intranet en via de communicatiekanalen van de vakbonden zal hieraan nog tijdig aandacht
worden geschonken. Vanaf 2022 zal iedereen de keuze krijgen voor wat betreft
vakbondscontributie of hij/zij dit vanaf 2022 geheel automatisch verwerkt wil hebben met de 13e
maand. Vanaf dat moment hoef je de jaarlijkse aanvraag voor uitruil niet meer te doen, dat wordt
dan automatisch gedaan.

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.
ANPV, voor elkaar! wil jij ook wat voor een collega betekenen?
Neem contact op of kijk bij wie je terecht kan!
Vorige nieuwsbrieven nog een keer inzien, klik op: deze link.
Hikers en Avonturiers, klik op: deze link

