29 SEPTEMBER 2022

Nieuwsbrief
Website ANPV

Lid worden?

Contact

Met spoed hulp nodig?

Oproep Kabinet

Inhoud van deze nieuwsbrief

Verhoog loon werknemers!





De Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel
hebben het kabinet opgeroepen om zelf ook te voldoen
aan de oproep die ze deed aan werkgevers om loon van
werknemers te verhogen.









Vraag een belastingdeel contributiegeld terug
Oproep Kabinet: Verhoog loon werknemers!
Beloning van € 1000,- voor werven nieuwe
collega
Ontmoetingsdag Postactieven
Koninklijke onderscheiding Jos Hermans
Drempel 8 uur verschuivingsvergoeding
vervalt
Papieren agenda aanvragen
Stoptober
Gratis belastinghulp
Agenda

De brief werd mede ondertekend door de voorzitter van
het Ambtenarencentrum (AC) waar de ANPV bij is
aangesloten.
Lees hier de brief.

Contributiegeld ANPV

Werf een nieuwe collega

Vraag een belastingdeel terug!

Ontvang 1000 euro beloning

Ben jij in actieve dienst bij de Nederlandse politie én
vakbondslid ? Dan kun je ook dit jaar wederom
gebruik maken van de mogelijkheid om via de RAP
regeling (Ruilmogelijkheden Arbeidsvoorwaarden
Politie) een deel van jouw vakbondscontributie terug
te krijgen. Het enige dat je moet doen is VOOR 30
november (of 31 oktober wanneer je hiervoor de
eindejaarsuitkering wilt gebruiken) deze teruggave
aan te vragen. Dat kun je doen via YouForce en dan
naar FlexBenefits.

Collega’s die mensen van buiten het korps aandragen
voor een baan bij de politie krijgen een bonus van 1000
euro bruto. Deze regeling geldt vanaf 1 oktober. Met deze
beloning hoopt de politie meer agenten te werven en
kandidaten te vinden voor moeilijk vervulbare vacatures.

Ook is het vanaf nu mogelijk om dit automatisch elk
jaar te doen. Zie de instructie in YouForce.
Betaal je jouw contributie automatisch via jouw salaris
dan kun je direct de aanvraag doen in YouForce.
Betaal je de contributie rechtstreeks aan jouw
vakbond dan heb je een jaaropgave nodig.
Niet vergeten dus, want je kunt 37,07 % (schijf 1
Inkomstenbelasting) of 49,9 % (schijf 2
inkomstenbelasting) terugkrijgen.

Organisaties en bedrijven in Nederland kampen met flinke
personeelstekorten. Het aantal openstaande vacatures is
groot, maar sollicitanten vinden is vinden is moeilijk. In
deze krappe markt hebben zij de banen voor het
uitkiezen. Dit aanhoudende tekort zorgt er bovendien voor
dat de werkdruk voor de huidige medewerkers sterk is
toegenomen. Overal staat de capaciteit onder druk.
De bonusregeling is een van de manieren om nieuwe
collega’s aan te trekken. De actie is onderdeel van een
bredere arbeidsmarktstrategie voor de korte en lange
termijn.
Lees hier hoe het werkt.

Kijk op intranet voor de volledige regeling van de
RAP en ga naar YouForce > Selfservice > Overige >
Vakbondscontributie.
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Afdeling Postactieven

Jos Hermans

Organiseert ontmoetingsdag

Koninklijke onderscheiding

Door het bestuur van de afdeling Postactieven wordt
op 15 november in Lemmer een ontmoetingsdag
georganiseerd voor de leden van de afdeling
Postactieven maar ook voor andere geïnteresseerde
leden van de ANPV en hun partners.

Op zaterdag 17 september viel
de eer te beurt aan Jos Hermans
(69), ANPV lid van de afdeling
postactieven, om een Koninklijke
Onderscheiding te mogen
ontvangen.

Ditmaal gaan we elkaar treffen in het noorden van ons
kleine landje. Wij, bestuursleden van de Postactieven
van de ANPV, hopen dat we veel respons krijgen uit
deze streek. Zo vaak gebeurt het niet dat we zo
dichtbij zijn voor onze leden in de noordelijke
provincies. Dus maak gerust gebruik van deze
uitnodiging en meld je aan om deel te nemen!

Jos, afkomstig uit de eenheid
Limburg, heeft zich gedurende
20 jaar zeer intensief ingezet
voor de ‘Tour de Blauw’ en de
Stichting ‘Blauw’
https://stichtingblauw.nl/
waarmee met groot succes financiële middelen werden
verzameld voor onder andere een kinderweeshuis en
een ziekenhuis in Polen.
Daarnaast is Jos jarenlang actief geweest voor de ANPV
afdeling Limburg, de afdeling postactieven én hij is
enkele jaren lid geweest van het landelijke Hoofdbestuur
van de ANPV. Hij beheerde daar de portefeuille
‘communicatie’.

In het programma van de dag is voorzien in een
voorlichting van het ABP over de nieuwe
pensioenwetgeving maar ook andere onderwerpen
over de pensioenen komen aan de orde; er is een
notaris uitgenodigd om wat te komen vertellen over
erfrecht en consequenties voor de partner bij overlijden
en na de lunch is er een rondleiding door het Unesco
Wereld Erfgoed, het Stoomgemaal.
Net als bij de vorige bijeenkomst vragen we een
bijdrage van € 10,- voor deze dag. Aanmelden kan via
de secretaris van de afdeling Postactieven op het
emailadres anpv@poboxes.nl onder vermelding van
het aantal personen waarmee je wilt komen (één of
twee). Na aanmelding krijg je informatie over hoe je
het inschrijfgeld kunt voldoen. Vanwege de
mogelijkheden bij het Unesco Woudegemaal is er een
beperking aan het aantal deelnemers. Aanmelden kan
tot 15 oktober.
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Jos is benoemd tot Ridder in de Orde van OranjeNassau en wij wensen hem van harte proficiat met deze
mooie onderscheiding.

Verschuivingsvergoeding

Drempel van 8 uur vervalt
De huidige drempel van 8 uur komt te vervallen. Deze
afspraak is in gegaan op 1 september 2022 en geldt tot
en met 2025. Deze regeling is dus vooralsnog tijdelijk. In
het kader van het anders roosteren wordt bezien of hier
een structurele regeling van gemaakt kan worden.
Aanvragen

Papieren agenda
Het is via deze link weer mogelijk een papieren
agenda van de ANPV aan te vragen voor
2023.
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Gratis

Doe mee!

Belastinghulp

Met spoed hulp nodig?

Onze belastingservice voor 2023 is opnieuw GRATIS en
zal vooralsnog op diverse locaties worden gerealiseerd.
Wel moeten we als kanttekening meegeven dat de locaties
voorlopig zijn er dat hierin zo nodig aanpassingen gedaan
zouden kunnen worden vanwege eventuele
Stoppen met roken is niet makkelijk. Door het samen te (corona)maatregelen. Wij verzorgen de aangifte over
doen en elkaar te stimuleren dit 28 dagen vol te houden belastingjaar 2022 en voorgaande jaren voor onze leden
is de kans vijf keer groter dat het je lukt om een exen thuiswonende gezinsleden.
roker te worden. Dit jaar gaat voor de zesde keer de
Stoptober campagne van start. Rokers die mee willen
Meld je snel aan, de belangstelling is groot en vol is vol!
doen kunnen zich aanmelden via www.stoptober.nl.
Dan begint vanaf 1 oktober jouw 28-dagen-niet-rokenreis.
De ANPV vindt een gezonde leefstijl belangrijk en
schaart zich dan ook achter deze actie.

AGENDA
OKTOBER 2022
10 – Bestuursvergadering Ambtenarencentrale
15 t/m 23 – Herfstvakantie regio Noord
22 t/m 30 – Herfstvakantie regio Midden
22 t/m 30 – Herfstvakantie regio Zuid

Colofon:
Politievakbond ANPV / Afdeling Communicatie
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag

www.communicatie@anpv.nl
www.anpv.nl
Tel: 070 – 31 55 106

Word ook lid
en scan de
QR-code

Volg ons ook op:
POLITIEBOND ANPV / VOOR ELKAAR
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