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Nieuwsbrief 18-08-2022
Vervolging tegen agent die waterwerper bediende bij rellen in 2021
In januari 2021 ontstonden er heftige rellen in Eindhoven waarbij diverse confrontaties
plaatsvonden tussen de relschoppers en de politie. Bij één van die confrontaties spoot een
waterwerper op een vrouw die met haar hoofd tegen een betonnen wand aan klapte. De vrouw
raakte ernstig gewond en deed aangifte van poging tot doodslag. Het OM heeft nu besloten
vervolging in te stellen tegen de agent die de waterwerper bediende, omdat het optreden niet
proportioneel zou zijn.
De voorzitter van de ANPV, Xander Simonis, heeft hier op gereageerd en zegt dat de agent zeker
niet de opzet zal hebben gehad om de vrouw te verwonden. Het gaat hier om een ongelukkige
samenloop van omstandigheden. Volgens Simonis heeft de vrouw meerdere malen de vordering
genegeerd om zich te verwijderen en liep daardoor het risico dat er geweld tegen haar kon worden
gebruikt. Dat de vrouw met haar hoofd tegen een muur is gespoten, is echter onfortuinlijk en nooit
de bedoeling geweest. Lees ook het artikel in het Algemeen Dagblad

Einde collectieve korting zorgverzekeringen, zoals bij PZP
Door de 2e kamer is in meerderheid besloten dat de collectiviteitskortingen bij zorgverzekeringen
komen te vervallen. Was het voorheen nog mogelijk om 10% collectiviteitskorting te ontvangen
(zoals ook bij de PZP het geval was) dan hebben we inmiddels al een teruggang gehad naar slechts
5%. Ook aan deze korting komt nu een eind. Per 01-01-2023 komen alle collectiviteitskortingen
voor de basisverzekering volledig te vervallen. Dat is van toepassing op alle basisverzekeringen in
Nederland. In politiek Den Haag wordt verwacht dat deze maatregel gaat leiden tot een daling van
het hoge aantal collectieve verzekeringen. De verwachting is dat het aanbod in polissen daardoor
overzichtelijker wordt en daarmee eenvoudiger te vergelijken.
Het blijft nog steeds wél mogelijk om een korting van 5% op de aanvullende verzekering te geven.
De keuze om dat wel of niet te doen ligt bij een ziektekostenverzekeraar. Het loont dus de moeite
om dit in de gaten te houden.

LET OP! Aanvullende inkomensverzekering zonder medische vragen
Tot en met 30-09-2022 is het voor alle medewerkers bij de politie nog mogelijk om een
aanvullende inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Tot deze datum wordt
iedereen geaccepteerd zonder dat er medische vragen beantwoord hoeven te worden. Daar komt
nog bij dat de werkgever 25% van de premie voor zijn rekening neemt.
Deze verzekering die afgesloten kan worden bij Loyalis, is in 2012 al door de bonden vastgelegd in
een cao. Indien er sprake is van inkomensverlies door gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
dan krijg je aanvulling op de uitkering die je normaliter al krijgt van het UWV, het ABP of de
werkgever.
Deze verzekering is nu extra aantrekkelijk omdat de werkgever 25% voldoet van de premie én de
premie wordt ingehouden op jouw bruto salaris. Heb je deze verzekering nog niet? Tot en met 3009-2022 kan je deze aanvragen zonder medische vragen. Dat is een TIJDELIJK aanbod. Na deze
datum dien je alsnog medische gegevens te verstrekken waardoor het ook mogelijk is dat je
geweigerd wordt.
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Er zijn via Loyalis verschillende dekkingen voorhanden: een combipolis of een gehele of
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kies je voor een gehele
arbeidsongeschiktheidsverzekering dan heb je een aanvulling van 10% tot de AOW leeftijd. En
bedenk: een ongeluk kan in een klein hoekje zitten met daarbij grote (financiële) gevolgen.
Lees verder wat de mogelijkheden zijn, wat het kost en sluit desgewenst direct deze verzekering af.
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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.

