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Nieuwsbrief 7-10-2021

OR verkiezingen staan voor de deur

Vanaf 1 november 2021 kan er 2 weken lang digitaal gestemd
worden voor een nieuwe ondernemingsraad politie Nederland.
In nagenoeg alle eenheden worden verkiezingen gehouden.
Daarnaast zijn er ook verkiezingen bij het PDC en de
politieacademie. 

Wat doet de OR?
De ondernemingsraad heeft medezeggenschap over
belangrijke beleidsbesluiten in de eenheid. Zij hebben
regelmatig overleg met de eenheidsleiding. Een OR kan
proactief inspelen op bepaalde organisatorische
veranderingen. Bijvoorbeeld door informatie in te winnen, te
overleggen met de eenheidsleiding, voorstellen in te dienen
en gevraagd en ongevraagd advies te geven.  Leidraad is
hierbij de Wet Ondernemings Raden (WOR). 

In nagenoeg iedere eenheid hebben ANPV leden zich
kandidaat gesteld voor de ondernemingsraad. 

Wij roepen dan ook iedereen op om in ieder geval te
stemmen en als je dan stemt, stem dan ANPV. 

We zullen in de volgende nieuwsbrief uitgebreid stilstaan bij de OR verkiezingen.
Klik hier voor de WOR

Cao-onderhandelingen lopen vertraging op 

De problematische kabinetsformatie van 2021 leidt op allerlei
gebieden tot ongewenste vertragingen. 
Dat geldt ook voor de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao
vanaf 1 januari 2022.
De ANPV en de andere drie politiebonden zouden daarmee het liefst
in oktober of november 2021 zijn begonnen, maar het ziet ernaar uit
dat we noodgedwongen geduld moeten hebben tot (enige maanden)
na de  jaarwisseling. Klik hier voor het gehele bericht

mailto:ledenadministratie@anpv.nl
http://www.anpv.nl/
https://www.anpv.nl/cao-onderhandelingen-lopen-vertraging-op/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2020-01-01
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RAP regeling voor 1 november 2021 indienen

Graag maken wij jullie er op attent om uiterlijk 31 oktober 2021 de aanvraag voor de RAP regeling 
in te dienen. Wat houdt de regeling Ruilmogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Politie in? 
Medewerkers van de politie in actieve dienst kunnen gebruikmaken van de RAP-regeling en zo in 
november een aanzienlijk deel van hun vakbondscontributie terugkrijgen. Door gebruik te maken 
van de RAP-regeling kun jij namelijk fiscaalvriendelijk je vakbondscontributie betalen. Met deze 
regeling ruil je arbeidsvoorwaarden om belastingvoordeel te krijgen. Je geeft aan welke kosten je 
hebt gemaakt (bijvoorbeeld je vakbondscontributie) en tegen welke bronnen je deze wilt ruilen 
(bijvoorbeeld vakantiegeld of eindejaarsuitkering). 

Het opgegeven bedrag wordt verrekend met je bruto loon. Je betaalt loonbelasting en premies, 
zodat je netto meer overhoudt. Je kunt de verrekening maandelijks laten toepassen, maar dit kan 
effect hebben op de opbouw van je vakantiegeld en je eindejaarsuitkering.

Een aanvraag voor de RAP regeling kan worden gedaan via Youforce en tegel Flexbenefits.

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

mailto:ledenadministratie@anpv.nl
http://www.anpv.nl/
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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