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Nieuwsbrief 5-8-2021

Eenmalige uitkering bij salaris augustus 2021

Eén van de afspraken in de cao 2021 is de éénmalige uitkering.

 De uitbetaling van deze eenmalige uitkering zal plaatsvinden bij de salarisbetaling van 
augustus. 

◦ Indien je in dienst was op 1 januari 2021 én 1 juli 2021 dan ontvang je € 700,00 bruto 
en daarnaast € 50,00 netto;

◦ Was je in dienst op één van deze data, dan ontvang je ook een eenmalige uitkering van 
€ 350,00 bruto en daarnaast € 25,00 netto.

 

➢ De eenmalige uitkering is genoemd ‘thuisvergoeding’ en is bedoeld als: 

◦ Waardering voor de inzet en belasting van politiemensen en hun thuisfront tijdens de 
coronacrisis;

◦ Compensatie voor het nu nog ontbreken van een regeling voor de vergoeding van kosten
i.v.m. het thuiswerken;

De genoemde bedragen gelden bij een aanstelling van 36 uur of meer per week. Werk je minder 
dan deze 36 uur dan wordt het bedrag naar rato aangepast. Deze eenmalige uitkeringen zijn 
pensioengevend.

Voorlichting overgangstraject N3-generalist eenheid Amsterdam

 
Nadat begin juli de eenheid Den Haag
 is gestart met de uitvoering van het
 overgangstraject en de eenheid 
 Rotterdam bezig is met de
 voorbereidingen van dit traject, is de
 eenheid Amsterdam de volgende
 eenheid die aan de slag gaat met de
 uitvoering van het overgangstraject
 N3-generalist. 

 Er worden hierover een tweetal
 bijeenkomsten georganiseerd in de
 eenheid Amsterdam waarbij ook de
 leden van de ANPV welkom zijn.

Namelijk:
Dinsdag 10 augustus 2021 om 14:00 uur  in het teambureau Zeeburg→
Donderdag 12 augustus 2021 om 14:00 uur  in het teambureau Overtoomsesluis→
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Nieuw legitimatiebewijs in aantocht

Het afgelopen half jaar hebben wij meerdere vragen binnengekregen die handelden over de 
‘bibliotheekkaart’ zoals ons politielegitimatiebewijs gekscherend wordt genoemd. Een document wat
al tientallen jaren gebruikt wordt en niet uitblinkt in vormgeving, beveiliging en actualiteit. 

De ANPV heeft hierover vragen gesteld aan de werkgever. Zij gaf als antwoord dat er een nieuw 
legitimatiebewijs komst, dat het ontwerp inmiddels gereed en akkoord is bevonden. De technische 
benodigde apparatuur staat klaar om gebruikt te worden. 
De interne administratieve procedures zijn gereed en ook het communicatieplan is klaar. Je zou 
zeggen er kan gestart worden. Echter niets is zoals het lijkt. Juridische procedures zorgen voor 
vertraging. De verwachting is dat eind 2021/begin 2022 een start kan worden gemaakt met de 
uitgifte van toekomstbestendige politielegitimatiebewijzen.

Oproep voor berichtjes voor de nieuwsbrief

De redactie van de nieuwsbrief wil een steeds terugkerend
item “Voor elkaar!” presenteren in de nieuwsbrief.

Daarvoor hebben we jou nodig! 

Stuur een leuke foto met toelichting of een leuk of
interessant stukje over zaken die spelen in jouw eenheid,
dingen die jezelf hebt meegemaakt in je werk, leuke
initiatieven en alles wat je maar kan bedenken om met
elkaar te delen. 

Stuur je input, liefst met een foto, naar ledenadministratie@anpv.nl met als onderwerp input 
nieuwsbrief. 

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
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