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Nieuwsbrief 16-9-2021
Ontmoetingsdag afdeling Postactieven op 2 november 2021
Na een lange periode waarin we elkaar vanwege de corona niet mochten ontmoeten staat er nu
weer een bijeenkomst gepland en wel op dinsdag 2 november 2021. De bijeenkomst vindt plaats in
het Nederlands Veteranen instituut, voorheen De Basis in Doorn, Willem van Lanschotlaan 1,
3941XV Doorn. Voor deze bijeenkomst is een interessant programma samengesteld. We starten
deze dag om 10:00u met de inloop, waarbij ik hoop velen van jullie te verwelkomen. Om uiterlijk
10:30u start het programma.
De aftrap in de ochtend wordt gedaan door het ABP. Zij gaan iets vertellen over een minder leuk,
maar wel noodzakelijk onderwerp. Namelijk “Wat moet je weten, doen en regelen, als een van de
partner komt te overlijden.” Hierbij wordt ingegaan hoe en de overblijvende partner als deze
bijvoorbeeld geen ABP lid is, moet handelen. Maar ook bijvoorbeeld wat de consequentie is voor de
overblijvende partner, bij verzekeringen en regelingen die op naam staan van de overleden partner.
Vervolgens zal een notaris ons komen informeren over het erfrecht en het belang van een
levenstestament. Aansluitend gaan we gezellig allemaal aan de lunch.
Na de lunch gaat de bijeenkomst nog heel even door. Er staat dan een luchtig onderwerp op het
programma, dat nog verder moet worden ingevuld. Dit blijft dus nog even een verrassing.
Om 15.00 uur sluiten we bijeenkomst af.
Aanmelding voor deze dag graag voor 30 september bij de secretaris van de afdeling postactieven,
op het e-mailadres anpv@poboxes.nl. Meldt je zo spoedig mogelijk aan dan kunnen we tijdig
inspelen op het aantal collegae die deel gaan nemen.

Jouw leven verandert, jouw inkomen en uitgaven ook
Kom je regelmatig/wel eens geld tekort?

Of hou je juist geld over?

Het NIBUD heeft voor iedereen een geldplan. In welke situatie je ook zit.
Ga naar www.startpuntgeldzaken.nl/politie. Kies daar het geldplan dat bij je past. Je kunt het
geldplan geheel anoniem invullen, opslaan en later verder gaan. Je ziet meteen wat je kunt doen
om je financiële situatie te versterken.
Kies het geldplan dat bij je past bijvoorbeeld:
‘Beter rondkomen’

Voor huishoudens die de ene maand geld overhouden, maar de
volgende maand geld tekort komen

‘Kom uit de geldzorgen’

Voor huishoudens die elke maand geld tekort komen

‘Sparen, aflossen of
beleggen’

Dit geldplan begeleidt huishoudens die elke maand geld overhouden
om buffers op te bouwen voor de korte en langere termijn

Kijk voor alle geldplannen op:
www.startpuntgeldzaken.nl/politie
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RAP Regeling aanvragen voor 1 november 2021
In de cao van juni 2021 is afgesproken dat je de eindejaarsuitkering voortaan in november
ontvangt. Wel zo leuk, een aantal weken voor de feestdagen. Maar dit heeft wel gevolgen voor je
aanvragen van de RAP-regeling waarbij je de eindejaarsuitkering als bron inzet. We zetten het voor
je op een rijtje.
Als medewerker van de politie kun je deelnemen aan de RAP. Je kunt, door het ruilen van
arbeidsvoorwaarden, een belastingvoordeel verkrijgen. Een van de bronnen die je kunt inzetten, is
de eindejaarsuitkering. Andere bronnen zijn brutoloon maandelijks, brutoloon eenmalig, vakantieuitkering en vakantieverlofuren.

Eindejaarsuitkering voortaan in november
Door de nieuwe cao-afspraken wordt de eindejaarsuitkering voortaan in november uitgekeerd. Heb
je of ga je (een deel van) je eindejaarsuitkering als bron inzetten, dan wordt het ingezette bedrag
in de maand november verrekend met je eindejaarsuitkering.

Dit jaar is de bron eindejaarsuitkering kleiner
Omdat je de eindejaarsuitkering dit jaar in november ontvangt, is er dit jaar maar elf maanden
opgebouwd. Dat is dus 11/12e van de gebruikelijke opbouw. Dit betekent dat het bedrag dat je dit
jaar met de eindejaarsuitkering als bron in kunt zetten 1/12e kleiner is dan andere jaren. Je kunt
nog wel de kosten opvoeren van 12 maanden vakbondscontributie.

Uiterlijk 31 oktober indienen
Om je aanvraag op tijd te kunnen verwerken, dien je je aanvragen, met de eindejaarsuitkering als
bron, eerder in. Je aanvraag moet uiterlijk 31 oktober binnen zijn.

Tegels eerder open
Om je toch ruim de tijd te geven om je aanvraag in te dienen, gaan in Youforce de tegels voor de
uitruil voor de vakbondscontributie en voor de uitruil voor Bedrijfsfitness voortaan op 1 september
open. (Dit was altijd 1 oktober.)
Het bedrag dat je in december opbouwt, krijg je in november van het volgende jaar uitbetaald.
(bron intranet politie)
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Belastinghulp 2022
Zoals ieder jaar stellen wij de service beschikbaar om u te helpen met uw belastingaangifte.
Wij moeten er wel bij vermelden dat alle planningen 'onder voorbehoud' van de berichtgeving
vanuit de regering (vanwege eventuele COVID-19 maatregelen) worden gerealiseerd.
Via deze link: Belastinghulp | ANPV.nl komt u rechtstreeks bij het formulier.

Papieren agenda 2022
Het is weer de tijd van het jaar om aan te geven dat op korte termijn de mogelijkheid op de
website weer wordt geactiveerd om u aan te melden. Wij streven ernaar om uiterlijk 15 oktober
2021 het formulier op de website beschikbaar te stellen.
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

