10 november 2022

Nieuwsbrief
Website ANPV

Lid worden?

Contact

Met spoed hulp nodig?

Inhoud van deze nieuwsbrief

Verhoging bijzondere vergoedingen



Naar aanleiding van de cao 2022-2024 worden, naast
de verhoging van het salaris met 3 % per 01-01-2023,
ook andere vergoedingen verhoogd. Onderstaand een
overzicht:
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Tijdelijke tegemoetkoming voor medewerkers in
het domein uitvoering
Gebleken is dat de onderbezetting en overbelasting
het hoogst is voor de medewerkers van schaal 4 t/m 9
die werkzaam zijn in de uitvoering. De komende jaren
zal deze werkdruk aanhouden. Daarom is er door de
werkgever samen met de bonden voor gekozen om
deze groep drie jaar lang extra te compenseren voor
hun inzet. Deze groep ontvangt in de jaren 2022 t/m
2024 een tegemoetkoming van maximaal € 2500, bruto per jaar en is niet afhankelijk van de omvang van
het dienstverband.
Lees voor de berekening van de tegemoetkoming en
wie daar precies voor in aanmerking komen de caopagina op intranet. Binnenkort komt er ook een
afzonderlijk nieuwsbericht op intranet, waarbij ook de
meest gestelde vragen (FAQ) worden vermeld.
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Onregelmatigheid (Laag)
van € 4,62 naar € 4,71
Onregelmatigheid (Hoog)
van € 6,93 naar € 7,06
Consignatievergoeding
van € 2,32 naar € 2,37
Overwerkvergoeding
van € 6,38 naar € 6,51
ME vergoeding
van € 36,60 naar € 37,33

Alle bedragen zijn per uur, met uitzondering van de ME
vergoeding die per dag is.

Onafhankelijk adviespunt voor

hulp bij geldzaken
Steeds meer collega’s hebben geldzorgen. De politie
vindt het belangrijk dat je daarmee niet blijft rondlopen.
Er zijn bij de politie verschillende mogelijkheden om
collega’s te steunen die geldzorgen hebben of moeite
hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Sinds 1
november 2022 is daar het landelijk adviespunt Geldfit
bijgekomen. Geldfit is onafhankelijk en anoniem. Jou
hulpvraag staat centraal en de werkgever krijgt geen
informatie over jouw contact met Geldfit. Onderneem
op tijd actie als het financieel niet goed gaat. Meer
informatie kan je vinden op intranet: Tabblad
Personeel > Hulp bij financiële zorgen of bij Geldfit.nl.
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Transitieplan Landelijke Eenheid

Aanbrengbonus

Reactie politiebonden

In één van de eerdere nieuwsbrieven en op het
intranet van de Nationale Politie is aangegeven dat er
bij het aanbrengen van nieuwe kandidaten door
collega’s er een bonus van € 1000,= uitgekeerd zal
worden aan de ‘aanbrengende collega’.
Hierbij is echter wel de kanttekening namelijk
dat dit uitsluitend van toepassing is op
kandidaten voor niveau 4 en ‘moeilijk te
vervullen functies’. Deze regeling is dus niet
van toepassing voor kandidaten op niveau 5.
Reden daarvoor is dat er op dat niveau méér
dan voldoende aanbod is terwijl het aantal
beschikbare vacatures beperkt is. Het is
vooralsnog niet mogelijk in verband met
belastingtechnische redenen om deze bonus
ook uit te keren voor de vrijwilligers die
binnen de Nationale Politie werkzaam zijn. Er
wordt hier door de directie HRM nog nader
naar gekeken of en zo ja, op welke wijze dit
eventueel opgelost kan worden.

De politiebonden hebben grote moeite met het
transitieplan van de korpsleiding van de Nationale
Politie voor het opsplitsen van de Landelijke Eenheid.
Op maandag 7 november hebben ze minister Yesilgöz
van Justitie en Veiligheid schriftelijk opgeroepen dit
plan niet te accepteren. Het is onzorgvuldig tot stand
gekomen en doet volgens de bonden onvoldoende
recht aan de aanbevelingen van de commissieSchneiders voor deze zeer noodzakelijke
reorganisatie.

Gratis belastinghulp

Papieren agenda

Gratis belastinghulp? Meld je hier aan!

Bestel hier je papieren agenda voor 2023.
Wees er snel bij want de voorraad is nog
maar beperkt.

Afdeling Zeeland / West-Brabant heeft een eigen
pagina op de ANPV-site
Sinds kort heeft de afdeling Zeeland / West-Brabant
van de ANPV een eigen pagina op de website van de
ANPV. Hierop staat de bereikbaarheid van het
afdelingsbestuur vermeld en kan je in de toekomst
meer wetenswaardigheden over deze afdeling vinden.
Deze pagina staat genoemd onder de kop ‘Afdelingen’
van de ANPV-site.

Agenda
November 2022
10 - Nieuwsbrief
14 – HB-overleg, kantoor ANPV
20 – Internationale dag ter herdenking van de verkeersslachtoffers
21 – Voorzittersoverleg, kantoor ANPV
24 – Nationale Verander-je-wachtwoord-dag

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

communicatie@anpv.nl
www.anpv.nl

Word ook lid en scan
de QR-code

Tel: 070 – 31 55 106

Volg ons ook op:
POLITIEBOND ANPV / VOOR ELKAAR
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