
LFU-KEUZEMOMENT

Ledenbijeenkomsten

voorjaar 2019



Wie moeten kiezen?

Medewerkers die VOOR 1 juli 2018 

in dienst zijn getreden 

en OP 1 juli 2018 

tussen 46 en 54 jaar oud waren 



Voor wanneer? 

Voor 30 maart 2019 

in Youforce laten vastleggen  

dat je GEEN LFU wenst



FOTO



Laat je niets horen? 

Dan kies je daarmee 

automatisch VOOR

deelname aan de LFU!



•Foto 



Pluspunten LFU (1)

• Jaarlijkse opbouw van 53,8 uur verlof  

(bij een dienstverband van 36 uur)

• Toekenning startbudget op 1 juli 2019

• Na 1 juli 2019 ook overwerk in LFU

• Sociaal maximum zodra overeenstemming



Pluspunten LFU (2)

• Verlof  naar eigen behoefte op te nemen 

• Een uur is en blijft een uur

• Bij het opnemen wordt het salaris 

volledig doorbetaald (verschil RPU)



Pluspunten LFU (3)

• Bij voortijdig vertrek 50% uitbetaald

• Bij overlijden 100%

• Niet langer 1% extra werken 

wegens VPL (18 uur)



Minpunten LFU (1)
• Algemene levensloopbijdrage 

en TBF vervallen, dus netto inkomen 

wordt vanaf  1 juli 2019 lager 

• LET OP: inhaal-TBF 

blijft doorlopen (tot 60 jaar)



Minpunten LFU (2)

• Aanspraak op deeltijdpensioen 

(RPU) vervalt

• Aanspraak op leeftijds-

verlofuren vervalt



Pluspunten behoud 
huidige aanspraken 

• Behoud levenslooptoelagen, 

dus geen verlaging nettoloon

• Behoud leeftijdsverlofdagen

en aanspraak RPU vanaf  55 jaar





Minpunten behoud 
huidige aanspraken 

• Levensloop als verlof  tot uiterlijk 2022

• RPU kent een eigen bijdrage van 50%

• 1% extra werken VPL blijft bestaan



Kosten RPU

Schaal
(of incl OVW max)

Uurloon
(1-1-2017)

Kost per maand bruto

4 uur RPU p.wk 12 uur RPU p.wk

6 (of 5 incl. OVW) € 18,65 € 163,20 € 489,60

7 (of 6 incl. OVW) € 20,22 € 176,92 € 530,76

8 (of 7 incl. OVW) € 22,92 € 200,53 € 601,58

9 (of 8 incl. OVW) € 25,05 € 219,22 € 657,66

10 (of 9 incl. OVW) € 27,30 € 238,87 € 716,61

11 (of 10 incl. OVW) € 30,86 € 270,03 € 810,08

12 (of 11 incl. OVW) € 34,74 € 304,00 € 911,99

13 (of 12 incl. OVW) € 37,49 € 328,02 € 984,06



Verschillen

Behoud aanspraken LFU

RPU 53,8 uur verlof per jaar

Algemene levensloopbijdrage 0,8%
TBF 1,8% max 25 jaar

Startbudget

Leeftijdsverlofdagen:
55-59: 21,6 uur
60+:    28,8 uur

Vrij opneembaar

1% extra werken 50% uitbetaald bij vertrek

100% bij overlijden en 
arbeidsongeschiktheid

Overwerkuren in sparen



Overwegingen

• Wil je je levenslooptoelagen niet kwijt?

of

• Wil je vanaf  55 jaar minder gaan 

werken en is het betalen van een eigen 

(RPU-)bijdrage daarbij geen probleem?



Dan lijkt behoud van 

je huidige aanspraken 

het overwegen waard



Overwegingen (2)

• Weet je niet of  je ooit RPU gaat gebruiken? 
(meer dan 50% doet dat niet)

• Vind je de eigen RPU-bijdrage te kostbaar? 

(1 dag vrij met RPU kost 10% salaris)



Overwegingen (3)

• Wil je liever sparen voor eerder uittreden?

• Wil je graag de beschikking over 

een naar eigen behoefte 

op te nemen verlofbudget?



Dan lijkt de keuze 

voor LFU voor jou 

het overwegen waard



Vragen?

Als je alles nog eens wilt nalezen: 

www.acp.nl

www.politiebond.nl

www.anpv.nl

www.vmhp.nl





Pensioenactie maandag 18 
maart:

Start 12:00

Malieveld Den Haag

Busvervoer wordt geregeld 

Uur van de waarheid als het gaat om 
politiepensioen!





Startbudget (1)

Extra budget voor latere instroom in LFU:

• Dienstverband 1 juli 2019 bepalend voor berekening

• Politiedienstjaren en gelijkgestelde jaren, zoals 
opsporingsambtenaar bij Marechaussee of  Douane

• Onderbroken dienstverbanden worden samen geteld



Startbudget (2)

• Reeds genoten levenslooptoelagen en leeftijdsdagen 
worden in mindering gebracht

• Feitelijk gaat het om de misgelopen RPU-uren in de 
LFU

• Bij deeltijdwerken op 1 juli 2019 ook naar rato 
startbudget echter aantal weken verlof  blijft gelijk


