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Nieuwsbrief 18-11-2021
Uitslagen OR verkiezingen bekend
Van 1 t/m 15 november 2021 zijn in alle eenheden en diensten van de Nationale Politie (met
uitzondering van de eenheid Limburg) weer de vierjaarlijkse verkiezingen voor de
Ondernemingsraad (OR) gehouden.
In de meeste eenheden en diensten heeft de ANPV ook met een zelfstandige lijst meegedaan. En
het moet gezegd: met wisselend succes. Naast het grote verlies in de eenheid Oost-Brabant (van 5
naar 2 zetels) het ‘pech hebben’ met het niet behalen van een restzetel (Noord-Nederland) waren
er ook successen te melden. Zo deden in de eenheid Zeeland-West-Brabant slechts 2 bonden mee
(ACP en ANPV) waarbij de uitslag was ACP 13 en ANPV 4.
Dat laatste betekende een verdubbeling van het zeteltal van 2 naar 4. Het grootste succes, en ook
de grootste verrassing was te noteren in de eenheid Amsterdam. De absolute meerderheid van de
NPB kwam ten einde. Zij daalden scherp van 12 naar 8 zetels, waar tegenover een winst stond voor
de ANPV (van 7 naar 9) en Equipe (van 1 naar 3) Door dit resultaat is de ANPV de grootste bond in
de Ondernemingsraad geworden.
Ook bijzondere verkiezingen in de eenheid Den-Haag, waar door het niet meedoen van de NPB en
ACP slechts 2 landelijke bonden meedongen naar de gunst van de kiezer. Was hier de ANPV al de
grootste in de afgelopen periode met maar liefst 13 zetels nu werd dat aantal zelfs nog uitgebreid
naar 15 zetels.
Wij wensen alle gekozen leden een bijzonder leerzame tijd toe in de nieuwe ondernemingsraden en
hopen dat je door deze verkiezing ook dat kunt gaan betekenen wat je voor ogen had toen je jezelf
kandidaat stelde.
Algemeen overzicht uitslagen OR verkiezingen ANPV 2021
Eenheid/Dienst

2017

2021

Noord-Nederland

3

2

1

Oost-Nederland

1

*1

1

Midden-Nederland

2

2

Amsterdam

7

9

Noord-Holland

*1

*1

Den-Haag

13

15

Rotterdam

8

6

Zeeland-West-Brabant

2

4

Oost-Brabant

5

2

2

2

Limburg

*2

Landelijke Eenheid

3

3

PDC

1

*1

Politieacademie

*1

0

46

45

*1 Niet meegedaan met de OR verkiezingen
*2 Geen verkiezingen, plaatsingen in OR

Winst

Verlies

2
2
2
2
3
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Eindejaarsuitkering
Politiemedewerkers ontvangen hun eindejaarsuitkering dit jaar voor het eerst in de maand
november. Dat is afgesproken in de huidige cao. Tot dit jaar werd de eindejaarsuitkering altijd in de
maand december uitbetaald.
In veel organisaties wordt de eindejaarsuitkering in november uitbetaald en op verzoek van de
bonden is dat in de cao 2021 ook voor de sector politie afgesproken. De eindejaarsuitkering staat
daardoor voor het begin van de dure decembermaand al op je rekening.
Iedere maand bouw je 8,33% van je salaris op als eindejaarsuitkering. Dit bedrag wordt voor jou
gereserveerd tot het moment van uitbetaling. In voorgaande jaren ontving je in december de
eindejaarsuitkering die je in de periode januari tot en met december had opgebouwd. Dit jaar
ontvang je als gevolg van de cao-afspraak in november de eindejaarsuitkering die je in de periode
januari tot en met november 2021 hebt opgebouwd. Vanaf 2022 ontvang je in de maand november
de eindejaarsuitkering die je in de periode december tot en met november opbouwt.
Welk opgebouwd bedrag voor jou gereserveerd is kun je rechts onderin op je salarisstrook zien.

Ontmoetingsdag Postactieven
Op dinsdag 2 november is er voor het eerst weer sinds
lange tijd een ontmoetingsdag voor de postactieven
gehouden. ’s Morgens vanaf 09.30 uur was er in Doorn op
het Veteraneninstituut de inloop waarbij voor iedereen
koffie en thee met iets erbij was.
In het ochtendgedeelte gaf Fred Lardinois van het ABP een
uiteenzetting over de consequenties voor het pensioen van
de partner bij overlijden van de ABP-deelnemer. Daarna
nam notaris Marjolein Elings ons mee naar de
(on)mogelijkheden als een partner niet meer in staat is zijn wil kenbaar te maken. Zij sprak naast
het levenstestament ook over de medische volmacht.
Het middagdeel na de lunch werd gevuld door Ton Broers die sprak over de rol van het Nederlandse
leger aan het einde van de tweede wereldoorlog. De bijeenkomst werd bezocht door 26 leden en
allen waren vol lof over hetgeen hun ter kennis gebracht werd. Een uitgebreidere versie vindt u in
de nieuwsbrief op de afdelingspagina. Het bestuur van de afdeling Postactieven werd bedankt
voor hun inspanning om deze dag te organiseren. Een volgende bijeenkomst zal vermoedelijk eind
maart komend jaar plaats vinden. Het bestuur is nog op zoek naar een zinvolle invulling. Mocht u
hier ideeën over hebben neem dan even contact op met Erik of Leo.

Belastinghulp 2022
Het inplannen van de afspraken is gestart. Wanneer u zich al heeft aangemeld,
raden wij u aan om uw mailbox goed in de gaten te houden of de afspraak is
binnengekomen. Mocht u binnen 14 dagen nog niets hebben ontvangen zend dan
een e-mail naar ledenadministratie@anpv.nl. Wij moeten er wel bij vermelden
dat alle planningen 'onder voorbehoud' van de berichtgeving vanuit de regering
(vanwege eventuele COVID-19 maatregelen) worden gerealiseerd.
Nog niet aangemeld? Via deze link komt u rechtstreeks bij het formulier.
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Kandidaten Verantwoordingsorgaan (VO) gezocht
Het pensioengeld van alle (politie)ambtenaren wordt beheerd door het pensioenfonds ABP.
Het pensioenfonds wordt bestuurd door een bestuur dat verantwoording aflegt aan het
verantwoordingsorgaan (VO). In de VO zitten afgevaardigden van de gepensioneerden, van de
deelnemers (werkenden) en van de werkgevers. De 32 personen die de deelnemers en de
gepensioneerden vertegenwoordigen, worden elke vier jaar gekozen. Begin 2022 zijn er weer
verkiezingen en daar kan jij je nu voor opgeven!
Lees op onze site meer als je hierin geïnteresseerd bent.
Aanvragen papieren agenda via deze link kom je direct in het formulier

(zolang de voorraad strekt)

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

