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Geluk is een keuze

Soms komt een ANPV lid voor hulp omdat het op zijn werkplek niet goed gaat. Gedoe met de chef 
of met collega’s. Dan helpt een bemiddeling vaak om de kou uit de lucht te halen. Wanneer mensen
weer met elkaar in gesprek kunnen, worden de problemen meestal opgelost. In uitzonderlijke 
gevallen is er iets anders aan de hand. Het betreffende ANPV-lid zit gewoon op de verkeerde plek, 
in het verkeerde team of moet presteren boven zijn kunnen.

Dan is er ook hulp georganiseerd binnen de politie

Alle medewerkers wordt de mogelijkheid geboden zelf aan de slag te zijn met de loopbaan door 
gebruik te maken van de dienstverlening van het Loopbaan- en Mobiliteitscentrum (LMC). 
Op de intranetpagina van het LMC vindt de medewerker informatie en instrumenten voor de eigen 
loopbaanoriëntatie. Er is een aanbod beschikbaar voor ondersteuning bij loopbaanvragen, zoals 
verschillende (zelf-)testen, een oriënterend loopbaangesprek, een training loopbaanoriëntatie, een 
sollicitatietraining en een individueel (preventief) maatwerktraject. Dus zit je niet lekker op je 
(werk)plek? Blijf dan niet tobben en kies voor je eigen geluk. 

Cao ontwikkelingen  

Per 01-01-2022 is de laatste cao verlopen en dient er zoals bekend een
nieuwe cao voor de sector politie te worden afgesproken. Regelmatig
krijgen wij vragen “waarom zijn jullie zo laat begonnen” en “waarom is er
nog geen cao? Immers 2022 is al begonnen”. Vanaf september 2021 zijn 
de vakbonden al informele verkenningen aan het voeren om te komen tot
een nieuwe cao. Alle relevante onderwerpen zijn in hoofdlijnen uitgebreid
besproken. Er was op dat moment alleen nog geen kabinet dat belangrijke
financiële besluiten kon nemen en daarom kon er niet overgegaan worden tot formele 
onderhandelingen. Medio januari 2022 werd het kabinet Rutte IV beëdigd en is er direct 
overgegaan tot de formele cao-onderhandelingen. Helaas ging het meteen bij het eerste overleg al 
mis op het financiële hoofdstuk. Het kabinet kwam niet eens met een financieel tegenbod nadat de 
gezamenlijke bonden hun inzet op tafel hadden gelegd. Reden dan ook om over te gaan tot meer 
acties zoals: niet ondersteunen van deurwaarders, de ‘niet-bekeuren-actie’, de mars in Rotterdam, 
de voetbalwedstrijden in Limburg en het niet meer uitreiken van stukken. Ondertussen wordt er 
wel verder gesproken over de niet financiële onderwerpen. En tot slot de vraag: “wanneer is er een
cao?” Deze kan op dit moment nog niet beantwoord worden. Als het aan de bonden ligt was die cao
er al geweest of wordt deze zo spoedig mogelijk afgesloten. Aan ons zal het niet liggen…..

Belastingvrije vergoeding reiskosten

We merken het allemaal, elke dag. De prijzen voor benzine, diesel en
LPG rijzen de pan uit en hebben al astronomische hoogten bereikt. En
al sinds vele jaren is de belastingvrije vergoeding die toegestaan wordt
door het kabinet € 0,19 per kilometer. Op de hoogte van deze
belastingvrije vergoeding hebben de bonden geen invloed. Dit is een
algemene belastingmaatregel die voor heel Nederland, voor iedereen
dus, van toepassing is. Het kabinet (en ook de Tweede Kamer) staat
onder druk om deze vergoeding zo spoedig mogelijk te verhogen. 
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Het wordt hoog tijd dat hier stappen in gezet worden. De maatschappelijke druk wordt op dit 
gebied hoger en hoger. En we hopen met goed resultaat. 

Mag onze werkgever dan geen hogere vergoeding geven dan die € 0,19? Ja natuurlijk mag én kan 
dat, maar hier zit een flinke adder onder het gras. Immers van elke cent verhoging moet bijna
50% afgedragen worden aan de belastingdienst omdat het niet als onbelast wordt beschouwd en 
buiten bovengenoemde regeling valt. Dus bijvoorbeeld 6 cent verhoging bruto is 3 cent verhoging 
netto. En het bruto bedrag gaat ten koste van het beschikbare arbeidsvoorwaardengeld. Dat kan 
dus beter ergens anders aan besteed worden.

Oorlog in Oekraïne

Het lijkt zo ver weg, maar het is dichterbij dan menigeen denkt. De afstand Amsterdam – Kiev is 
1.969 km terwijl de afstand Amsterdam–Malaga (een favoriete vakantiebestemming voor veel 
Nederlanders) 2.290 km is. De oorlog die in Oekraïne is uitgebroken, raakt iedereen.
De beelden op TV en social media zijn verschrikkelijk. Ook de berichtgeving omtrent het activeren 
van nucleaire installaties in Rusland is niet geruststellend. Wij hopen echter dat het ‘gezond 
verstand’ uiteindelijk zal overwinnen en dat het snel vrede zal zijn. Wij leven mee met de bevolking
en onze politiecollega’s in Oekraïne. Wij hebben op diverse social media kanalen gezien dat er 
oproepen worden gedaan aan Nederlandse politiecollega’s om diverse (beroeps-) goederen te 
doneren ten behoeve van de politiecollega’s in Oekraïne. Op zich begrijpelijk natuurlijk maar 
bedenk dat dienstgoederen niet van jou zijn en je die niet weg kan geven. Mocht het noodzakelijk 
zijn, dan zal de Korpsleiding en/of het Ministerie van Justitie daar toch echt het voortouw in moeten
nemen. 

Onderzoek toekomst vakbonden 

In eerdere nieuwsbrieven hebben we al aangegeven dat er ook binnen onze vereniging een 
onderzoek gaande is naar de toekomst van de ANPV waarbij alle mogelijke samenwerkingsvormen 
van de politiebonden worden onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek worden deze maand 
gedeeld met de Raad van Voorzitters van de ANPV. Afhankelijk van de conclusies en aanbevelingen 
van de externe onderzoekers zal besloten worden of en zo ja in welke vorm er op de komende 
algemene vergadering (ALV) documenten ter besluitvorming voorgelegd zullen worden. Het 
onderwerp ‘Toekomst’ zal in ieder geval op de agenda van de ALV komen.

Algemene Vergadering ANPV

De jaarlijkse algemene vergadering van de ANPV zal dit jaar weer in fysieke vorm gehouden gaan 
worden. Dit zal zijn op woensdag 13 april in de middag op de locatie Ametisthorst 20 te Den-Haag. 
In de volgende nieuwsbrief van 24 maart 2022 zal de agenda gepubliceerd worden. 

24/7 Run ten behoeve van Kika en Villa Expert Care

In aanloop naar de Den Helder - Maastricht run die in het teken staat van
KiKa en  Villa Expert Care, hebben collega’s van Amsterdam een 24/7 run in
het Olympisch Stadion georganiseerd. Dit vindt plaats op 7 en 8 april 2022.
Elke collega kan zich hiervoor opgeven door de QR-code hiernaast te scannen.
Afstand en snelheid mag je helemaal zelf bepalen. Er is ook een go-fund-me
site opgezet om een mooi bedrag voor beide goede doelen binnen te halen.
De ANPV sponsort dit mooie initiatief van de collega’s. Ben jij fit? Doen dan
mee en geef je op!
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Belastinghulp 2022

Alle aanmeldingen zijn inmiddels verwerkt en de afspraken
verzonden. Controleer goed (ook in uw SPAM box of Ongewenste
mail map) of u de afspraak heeft ontvangen, anders graag even
een 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.

Papieren agenda

Aanvragen 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
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