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Gezamenlijke politiebonden lanceren

Inhoud van deze nieuwsbrief

Meldpunt Discriminatie




De politievakbonden ANPV, ACP, NPB en Equipe
hebben per 1 oktober 2022 een Gezamenlijk Meldpunt
Discriminatie gelanceerd. Zo willen we inventariseren
hoe groot het discriminatieprobleem is binnen de
politie en of er genoeg gedaan wordt om dit uit de
organisatie te bannen. Met dit meldpunt ondersteunen
de vakbonden het statement van de Nationale Politie
dat voor uitsluiting, racisme en discriminatie geen
plaats is binnen de politie. Lees verder
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Contributie ANPV

Vraag een belastingdeel terug!
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 Flex Benefits. 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. Kijk op intranet
voor de volledige regeling van de RAP en ga naar
YouForce > Selfservice > Overige >
Vakbondscontributie.

POLITIEBOND ANPV / VOOR ELKAAR

Bovenwettelijk verlof

Laten uitbetalen
Begin december 2022 kun je een aanvraag indienen
om je bovenwettelijke verlof te laten uitbetalen. Dit zijn
uren die niet tot je wettelijke verlofuren horen zoals
bijvoorbeeld je leeftijdsverlof.
Wanneer je 36 uur per week werkt heb je jaarlijks recht
op 144 wettelijke vakantie-uren (namelijk vier maal de
gemiddelde arbeidstijd per week). Bij een
dienstverband van 36 uur krijg je 172,8 uur
vakantieverlof. Dat zijn 144 wettelijk en 28,8
bovenwettelijke vakantie-uren. Deze 28,8 uren mag je
laten uitbetalen. Uren die je niet laat uitbetalen kan je
gewoon opnemen in tijd.
Volg ook de cao-pagina op intranet.
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Emotionele laatste Tour de Blauw

Spijt dat je destijds afzag van LFU?

Met hart en ziel heeft een groep
(oud)collega’s zich 20 jaar lang ingezet voor
het goede doel onder de naam ‘Stichting
Blauw’. Tour de Blauw is een van de
initiatieven die de stichting organiseert om
geld en/of goederen in te zamelen. Op 16
september stapte een groep collega’s voor de
laatste keer op de fiets. Drie dagen lang
fietste het ‘peloton’ van Tour de blauw door
Limburg en Brabant. Tijdens deze tocht werd
5000 euro opgehaald voor kindvriendelijke
projecten in de Oekraïne. Daarnaast werd
een cheque van 500 euro uitgereikt aan
vertegenwoordigers van een project dat zich
inzet voor Poolse kinderen.

Hoorde jij bij de invoering van de LFU-regeling in 2019
tot de groep collega’s die kon kiezen tussen het
nieuwe LFU of behoud van de RPU en heb je gekozen
voor LFU? Dan heb je eenmalig de mogelijkheid om
daarop terug te komen. De regeling LFU zal dan voor
jou op 1 juli 2023 ingaan. Maak je (binnenkort) al
gebruik van LFU of RPU dan kan je deze keuze niet
meer wijzigen. Kijk voor meer informatie op de caopagina van intranet.

Bron: Intranet 19-09-2022

De Wet toekomst pensioenen, waarin vernieuwde
regels, zou op 1 januari 2023 ingaan. Voor de
behandeling in de Tweede Kamer blijkt meer tijd nodig
waardoor de verwachting is dat de nieuwe wetgeving
per 1 juli 2023 ingaat. Deze uitstel heeft geen gevolgen
voor het ABP dat ernaar streeft om 1 januari 2026 over
te gaan op het vernieuwde stelsel. Zodra er meer
duidelijkheid komt wat deze nieuwe regels voor het
ABP en jouw pensioen betekenen, wordt dit via
verschillende mediakanalen bekend gemaakt. Lees dit
artikel op de website van het ABP.

Vernieuwde regels pensioen uitgesteld

Geen gevolgen voor het ABP

Foto door Ed Hermans,
(oud) collega van de KMar

Einde aan collectiviteitskorting op
zorgverzekering per 2023
De politiek heeft besloten om de collectiviteitskorting
op de zorgverzekering voor iedereen af te schaffen
omdat daarmee niet het gewenste effect werd bereikt.
De gezamenlijke politiebonden zijn nu via de stichting
PZP bezig om een pakket samen te stellen wat
voordeel geeft aan alle politieambtenaren. Dit zou dan
in 2024 moeten gaan gelden. Wordt vervolgd…

Papieren agenda
Bestel hier je papieren agenda voor
2023.

Gratis belastinghulp
Gratis belastinghulp? Meld je snel aan!

POLITIEBOND ANPV / VOOR ELKAAR
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Aan het eind van je salaris nog een stukje maand over
De inflatie zorgt ervoor dat alles flink duurder wordt. Dan wordt het voor steeds meer mensen moeilijker om rond
te komen. Deze ellende komt ook onder politiemensen voor. De krantenkoppen berichten dagelijks over de
stijging van de energieprijzen, de brandstofprijzen, boodschappen die duurder zijn geworden etc. etc. Mocht het
bij jou of in je gezin gebeuren, wacht dan niet te lang. Hoe langer je wacht, hoe groter het probleem, hoe groter
de schulden. Dan wordt het ook steeds moeilijker om er uit te komen. Weet dat er binnen ons korps
voorzieningen zijn die je kunnen helpen als het financieel zwaarder wordt.
Zo kun je bijvoorbeeld je eindejaarsuitkering naar voren halen, is er een budgetcoach die je kan helpen kosten
inzichtelijk te maken en te budgetteren. Er is het sociaal fonds (onder bepaalde voorwaarden kun je tegen
gereduceerd rentetarief geld lenen) en zijn er ook binnen HR enkele mogelijkheden beschikbaar. Deze
mogelijkheden zijn er voor je als je dit bespreekbaar maakt. Stap over je gevoelens van bijvoorbeeld schaamte
heen. Maak je zorgen bekend bij je OE of je TC. Ook een vertrouwens persoon of bedrijfsmaatschappelijk
werker is er voor je.
Op Intranet vind je waar je onder andere terecht kunt:
 Zie tabblad Personeel > S > Sociaal fonds
 Zie tabblad Personeel > B > Bedrijfsmaatschappelijk werk
Wietse Hamming
ANPV Midden Nederland

AGENDA
November 2022
01 – Allerheiligen
02 – Allerzielen
03 – 16:00 – 18:00u Bestuursvergadering Afdeling Den Haag
04 – 10:00 – 13:00u Bestuursvergadering Afdeling Amsterdam – Noord-Holland
04 – 11:00 – 15:00u Overleg Collectieve Belangenbehartiging (CBB)
05 – 09:30 – 12:00u Bestuursvergadering Afdeling Rotterdam
07 – Dag van de BHV
10 - Nieuwsbrief
20 – Internationale dag ter herdenking van de verkeersslachtoffers
24 – Nationale Verander-je-wachtwoord-dag

Volg ons ook op:
POLITIEBOND ANPV / VOOR ELKAAR
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