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Waarom lid worden

Waarom lid worden?
Als alles goed gaat heb ik geen vakbond nodig!
Ik kan mijn problemen wel zelf oplossen!
Ik sluit wel aan als ik problemen krijg!
Tegenwoordig kan je overal de nodige informatie vinden!

Verkeerd gedacht!

Sluit u een verzekering af als uw keuken al in brand staat?
Je kan maar beter vooruitziend zijn.
Het NSPV is een apolitieke vakorganisatie en verenigt het personeel tewerkgesteld bij de geïntegreerde politie uit alle categorieën in actieve dienst, oprustgestelden en weduwen.
Het NSPV is een representatieve vakorganisatie. Zij overlegt en onderhandelt
op alle niveaus, zowel op regeringsvlak als met de lokale en federale overheden, dit in het belang van ons beroep en het welzijn van onze leden.
Het NSPV waakt erover dat de overheid aan al het personeel werkzaam bij de
politie de plaats geeft die hen in de maatschappij en in hun beroep toekomt.
Het NSPV onderhandelt met de overheid over het statuut, de wervingsprocedures, de vorming, de loopbaan, de tucht, het geldelijk statuut, het pensioenstelsel, enz.
De belangen van onze leden zijn onze grootste zorg.
Het NSPV is dankzij haar jarenlange beroepservaring de onmisbare verdediger van alle personeelsleden.
•
•
•

Wij ijveren voor uw bezoldiging en uw loopbaan.
Wij ijveren voor een rechtsbescherming afgestemd op uw beroep.
Wij ijveren voor een sociaal aanvaardbaar familiaal leven.

Het NSPV is een vakorganisatie die een echte verdediging van de algemene
en individuele belangen kan bieden en aanzienlijke sociale voordelen aan haar
leden geeft.
Dankzij de spreiding van haar afdelingen en afgevaardigden over het ganse
land genieten de leden steun in hun eigen werkomgeving. Deze lokale dienstverlening is voor ons primordiaal.
Het NSPV kijkt niet enkel naar het verleden maar gaat onvermoeibaar door.
We bieden U een vastberaden vakorganisatie.

SAMEN STERK!
Het NSPV, Uw vakorganisatie
“Ieder personeelslid werkzaam bij de geïntegreerde politie,
verdient het dat de overheid op de meest klantvriendelijke wijze
met haar of hem omgaat.”

Ledenvoordelen

Ledenvoordelen
Assistentie
•
•

Juridische bijstand
Een onbeperkt aantal individuele consultaties en advies.
Voor elke vraag openen wij
een persoonlijk, vertrouwelijk
dossier welk ons toelaat de
evolutie van uw probleem op
te volgen

Premies
•
•
•

Syndicale premie voor de
leden van het NSPV - sector Politie, welke in orde zijn met de minimum
syndicale bijdrage;
Geboorte- of adoptiepremie van 75€ voor de leden die minstens 13 maanden zonder onderbreking lid zijn;
Huwelijkspremie van 75€ voor de leden welke minstens 13 maanden zonder onderbreking lid zijn;

Tussenkomsten
•
•
•

Een verzekering 'dodelijk ongeval' van 7436,81 € voor actieve leden;
Een tussenkomst overlijden + getrouwheidspremie voor de leden welke
minstens 60 maanden en zonder onderbreking lid zijn (125 € + 5 € per
jaar lidmaatschap en dit te tellen vanaf 1995;
Wezenfonds. Bij overlijden van een lid welke minstens 60 maanden en zonder onderbreking lid en in orde is met de lidgelden wordt aan de minderjarige éénmalig een som van 1500 € uitbetaald.

Vergoeding
•

In geval van een staking kan een stakingsvergoeding worden uitgekeerd.
De aanvraag is mogelijk vanaf de eerste dag staking.

Diverse voordelen

Diverse voordelen

Een welkomstgeschenk voor het nieuwe lid

Informatie via ons driemaandelijks tijdschrift 'Echo'

Informatie via onze website en sociale media

Mogelijkheid tot het intekenen op een zeer voordelig
verzekeringspakket bij COVER RISK MANAGEMENT
(exclusief voor het NSPV)

Afgevaardigden
Vind hier makkelijk uw afgevaardigde door de code
van uw provincie of Brussel H.G. te scannen.

Of bezoek onze website www.nspv.be

NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL VZW
SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE POLICE ET DE SECURITE ASBL

Inschrijvingsformulier
Ondergetekende, wenst zich in te schrijven als lid bij het NSPV vzw
Vanaf mijn aansluiting kan ik van alle voordelen genieten die verbonden zijn aan het
lidmaatschap zolang ik in orde blijf met mijn bijdragen.
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Stamnummer:

indien gekend

Zone/Dienst:

indien reeds gekend

Afdeling:

Graad:

indien van toepassing
Nr.:

indien reeds gekend

Actief

Operationeel

Gepensioneerd

CaLog

Weduwe(naar)

Welkomstgeschenk ontvangen:

Ik ga akkoord dat deze gegevens worden opgeslagen in het automatisch
bestand van het NSPV.
Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 8 december 1992, Wet op de
Privacy, worden deze gegevens enkel gebruikt ledenbeheer.Eigenaar van het
bestand: NSPV Vzw, Romboutsstraat 1/011 te 1932 ZAVENTEM.

Romboutsstraat 1/011 - 1932 Zaventem

T 02 644 65 00

www.nspv.be - www.snps.be
www.ngps.be

Betalingswijze:
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(domiciliëring verplicht)
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COVER, ONZE GEPRIVILEGIEERDE PARTNER.
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Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

Als politieman/vrouw weten we inmiddels hoe moeilijk het is om ons werk
correct uit te voeren in deze huidige
maatschappij. We doen dit elke dag
opnieuw met een groot enthousiasme,
inzet en op een zeer professionele
manier.
Tijdens ons werk merken we meer en
meer dat geweld tegen de maatschappij en zeker tegen ons bijna dagelijkse
kost is geworden.
Het geweld wordt zelfs heel extreem:
• De gewapende man in Gent die
zijn vuurwapen gebruikte en
daarna, ondanks de talrijke waarschuwingen, weigerde om zijn
wapen te laten vallen. Onze collega’s dienden hun vuurwapen te
gebruiken.
• De aanslag op het politiekantoor
en op onze mensen in Charleroi.
• De man die met een steen tijdens
een betoging in Brussel onze collega laf langs achteren aanviel en
bewusteloos sloeg.

Gelukkig zijn dit nog uitzonderingen
maar bij familiale twisten, caféruzies,
voetbalwedstrijden, betogingen…
komt geweld dagelijks voor.
Telkens doen we dit met het grootste
respect voor de wettelijkheid. Maar
ondanks dit dienen we ons meer en
meer te verantwoorden (Oversten,
Parket, politieke overheid…). Vaak
dienen familieleden van deze agressievelingen dan nog klacht tegen ons
in bij het Parket.
Moeten werken in moeilijke omstandigheden is al niet makkelijk maar
dan soms nog verweten worden dat
je jouw werk niet correct deed is heel
frustrerend.
Al je daden worden dan onder de loep
genomen en getoetst aan de talrijke

regels die je diende te volgen. « Had
je niet beter dit gedaan? Je had misschien beter even gewacht. »
Ons statuut voor de politiemensen
(operationeel en calog) is zeer specifiek. Vaak ken je jouw rechten niet
volledig. Soms deelt de overheid deze
mee, vaak echter niet.
De gevolgen kunnen zeer groot zijn:
een minder goede evaluatie, financieel verlies, terugzetting in de graad,
een andere functie krijgen tot zelfs
het ontslag.
In al deze moeilijke omstandigheden
is het NSPV er voor jou. We zullen je
met raad en daad bijstaan. Op ons
kan je rekenen.
Via onze talrijke afgevaardigden doe
je een beroep op onze rechtsbijstand.
Een jurist zal jouw dossier ten gronde
beoordelen en het nodige doen zodat
je gratis bijstand zal bekomen.
Wij hebben een grote pool verdedigers voor jou klaar staan. Zij zullen je
helpen bij de tuchtprocedure, bij de
evaluatie, ……
We beschikken over talrijke, gespecialiseerde advocaten voor de gerechtelijke procedures.
Ons lid in Gent (zie hiervoor) had op
dezelfde dag (feestdag) nog een advocaat bij zich voor overleg en bijstand.
Je staat er niet alleen voor. Bij professionele conflicten neem je contact
op met onze lokale afgevaardigden.
We gaan jou gratis met raad en daad
bijstaan.
Dit is de basis van onze uitgebreide
en inbegrepen rechtsbijstand.
”Wij geloven in een aanpak met
open vizier om de dagelijkse problemen aan te pakken en willen
deze oplossen voor ze escaleren en
in een negatieve spiraal terechtkomen!

Uw bijdrage

Syndicale bijdrage 2021
Actieve personeelsleden
• 168,00 € (jaarlijkse betaling)
• 14,00 € (maandelijkse betaling met domiciliëring)

De actieve leden van de geïntegreerde politie hebben van overheidswege
recht op een syndicale premie indien aan de voorwaarden werd voldaan.
Op rust gestelde personeelsleden
• 74.00 € (jaarlijkse betaling)
• 6,17 € (maandelijkse betaling met domiciliëring)
Weduwe(naars)
• 50.00 € (jaarlijkse betaling)
• 4,20 € (maandelijkse betaling met domiciliëring)
Sympathisanten
• 77.00 € (jaarlijkse betaling)

Nuttige info
Tel NSPV +3226446500
Website NSPV: www.nspv.be
facebook.com/nspvsnpsngps/ twitter.com/nspv_snps
instagram.com/nspvsnpsngps

Mijn plaatselijke afgevaardigde(n):

gelieve niet op de openbare weg te gooien

