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ANPV OR-Kandidaten in bijna alle eenheden

Over een paar dagen is het zover, dan starten de lokale verkiezingen voor de ondernemingsraad in 
alle eenheden. Dan kun je je stem uitbrengen op de kandidaat van jouw keuze. Het is de lokale 
ANPV-afdelingen gelukt om in bijna alle eenheden een kandidatenlijst op te stellen die er mogen 
zijn en waar we trots op kunnen zijn. 

Waarom stemmen?
De medezeggenschap praat en beslist mee over het beleid in jouw eenheid. De leden van de 
ondernemingsraad doen dit namens hun collega’s. Dus ook namens jou!

Het daarom belangrijk dat je tijdens deze verkiezingen je stem uitbrengt op de kandidaat van jouw 
voorkeur zodat hij of zij kan opkomen voor jouw belangen.  Door op een kandidaat van onze 
vakbond ANPV te stemmen ben ervan verzekerd dat jouw belangen zo goed mogelijk worden 
behartigd. 

De lokale ANPV OR leden worden met raad en daad ondersteund door de landelijke organisatie. Zo 
worden er trainingsdagen georganiseerd en is het hoofdbestuur direct benaderbaar voor de OR 
leden. Door de korte lijnen kunnen eenheid overstijgende uitdagingen op de overlegtafel met de 
minister en of de korpsleiding belanden.

Het is de lokale ANPV-afdelingen gelukt om in nagenoeg alle eenheden kandidaten te hebben. De 
Amsterdamse ANPV afdeling heeft met 30 kandidaten de meeste kandidaten op de lijst staan. Een 
echt ANPV-bolwerk dus. 

Gevolgd door de Rotterdamse ANPV afdeling en de Haagse ANPV afdeling. Trots kunnen we ook zijn
op de afdelingen Noord-Nederland, Oost-Brabant, Landelijk eenheid, politiedienstencentrum en 
Zeeland- West Brabant want ook daar zijn er ANPV kandidaten die jou willen vertegenwoordigen in 
de ondernemingsraad. 

In de eenheid Limburg is ervoor gekozen om geen verkiezingen te houden en daar zal de ANPV met
2 man in de ondernemingsraad vertegenwoordigd zijn. 

Onze oproep is “ Stap naar voren en stem vakbond ANPV” op de kandidaat van jouw keuze er is 
altijd wel iemand die je kent op de werkvloer en kandidaat voor de ANPV is. Stem dan op hem of 
haar. 

Voor de verkiezingen zijn een aantal promotiefilmpjes gemaakt die via onderstaande links zijn te 
bekijken. 

https://www.youtube.com/watch?v=iuyyOoAGUyI
https://www.youtube.com/watch?v=tSkDe6pdGHY
https://www.youtube.com/watch?v=H74KNSG9eZk
https://www.youtube.com/watch?v=SE-Yao93Tho

https://www.youtube.com/watch?v=H74KNSG9eZk
mailto:ledenadministratie@anpv.nl
http://www.anpv.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=SE-Yao93Tho
https://www.youtube.com/watch?v=tSkDe6pdGHY
https://www.youtube.com/watch?v=iuyyOoAGUyI
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Verschil in pensioenuitkeringen tussen mannen en vrouwen 

Nederland heeft bijna de grootste genderpensioenkloof van de Europese Unie. In Nederland 
ontvangen gepensioneerde vrouwen ruim 40% minder pensioen dan mannen. Hoe komt dit en 
kunnen we daartegen iets doen? Hierover gaat het Netspar Design paper “Gelijke rechten, maar 
geen gelijke pensioenen: de gender gap in Nederlandse tweedenpijlerpensioenen” dat deze maand 
is gepubliceerd. 

Volgens de onderzoekers kan het verschil in pensioenuitkeringen worden verklaard doordat 
vrouwen vaak minder uren werken dan mannen. En doordat vrouwen werken in sectoren waarin de
pensioenregelingen minder gunstig zijn. Wel kan worden vastgesteld dat jongere generaties 
vrouwen meer uren werken en tegen een hoger salaris werken dan oudere generaties vrouwen. 
Toch wordt daarmee de pensioenkloof niet op korte termijn opgelost. De onderzoekers stellen vast 
dat er geen simpele wettelijke oplossingen voorhanden zijn om de genderkloof te dichten. Zo lijkt 
een systeem van ongelijke pensioenopbouw waarin vrouwen worden gecompenseerd voor hun 
geringere participatie niet haalbaar. Wat de onderzoekers wél als mogelijkheid zien is het verruimen
van verlofmogelijkheden voor vaders en ouders. Moeders worden zo minder gehinderd door 
zorgtaken om te werken. Een andere optie is het verhogen van de pensioenopbouw tijdens 
perioden van ouderschapsverlof en informele zorg. 

De onderzoekers pleiten er enerzijds voor om vrouwen, die overwegen minder te gaan werken, 
beter te informeren over de gevolgen daarvan voor hun pensioen. En anderzijds de 
pensioenopbouw te verbeteren in de sectoren waarin veel vrouwen werkzaam zijn en waar nu 
sprake is van een relatief sobere pensioenopbouw.
Lees meer......

Verantwoordingsorgaan pensioenfonds ABP

speelt belangrijke rol bij invoering nieuw pensioenstelsel

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Op dit
moment zijn pensioenfondsen druk bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe stelsel. Het
Verantwoordingsorgaan (VO) van het fonds speelt
hierbij een belangrijke rol.

Het nieuwe pensioenstelsel gaat pas over een paar
jaar in. Omdat dit een ingrijpende operatie is, zijn de
voorbereidingen al in volle gang. Er moeten
belangrijke beslissingen genomen worden. Zowel over
de toekomstige pensioenopbouw, als over de huidige
pensioenen. Deze beslissingen hebben gevolgen voor
(gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Om de
belangen van deze groepen goed te blijven
waarborgen krijgt het VO extra bevoegdheden. Het VO
heeft op een drietal belangrijke punten adviesrecht. 
Voor het verantwoordingsorgaan worden
kandidatenleden gezocht check voor meer informatie
onze website www.anpv.nl

http://www.anpv.nl/
https://www.netspar.nl/publicatie/gelijke-rechten-maar-geen-gelijke-pensioenen-de-genderkloof-in-nederlandse-tweedepijlerpensioenen/
mailto:ledenadministratie@anpv.nl
http://www.anpv.nl/
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Akkoord thuiswerkvergoeding politie Nederland

Vanaf 1 januari 2022 is het eindelijk zover: de invoering van een structurele (onkosten)vergoeding 
voor thuiswerkende politiemedewerkers. De politiebonden hadden deze verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden al opgenomen in hun cao-inzet voor 2021. De afgelopen maanden is het 
alsnog gelukt met de werkgever een basisafspraak te maken over de hoogte van de vergoeding en 
de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen.

Het regelen van een vergoeding voor de kosten van thuiswerken was al langer een wens van de 
bonden. Door de coronacrisis hebben de besprekingen daarover aan urgentie gewonnen. In de 
politie-cao 2021 werd voor dit jaar al eenmalig een ‘thuisvergoeding’ toegekend.
Klik hier... voor het complete bericht

Papieren agenda 2022

 Zoals ieder jaar is weer mogelijk om je aan te melden voor een papieren agenda.
 Op de website is het formulier weer geactiveerd. 
 Via deze link kom je direct in het formulier.

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 komt u rechtstreeks bij het formulier.

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

Startpunt geldzaken voor politie via NIBUD, klik op deze link

https://www.anpv.nl/akkoord-thuiswerkvergoeding-politie/
mailto:ledenadministratie@anpv.nl
http://www.anpv.nl/
https://www.startpuntgeldzaken.nl/politie
https://www.hiking-adventures.nl/
https://www.anpv.nl/leden/magazine-en-nieuwsbrieven/nieuwsbrieven-van-de-anpv
https://www.anpv.nl/over-ons/over-de-anpv/anpv-organisatie
mailto:ledenadministratie@anpv.nl
https://www.anpv.nl/belastinghulp/
https://www.anpv.nl/agenda-aanvragen/
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