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Wijzigingen 
arbeidsvoorwaarden per 
1 januari 2021  
Met ingang van 2021 veranderen een 
aantal van uw arbeidsvoorwaarden. 
Hieronder staan de belangrijkste 
wijzigingen op een rij. Meer informatie 
vindt u op het Rijksportaal onder het 
tabblad Personeel. 
  
Lees meer 

 

 

 

 

  

Werkgeversbijdrage fiets 
voor woon-werkverkeer  
Vanaf 1 januari 2021 kunt u een 
bijdrage ontvangen voor de aanschaf 
van een fiets. Dit bedrag is maximaal € 
500,00 en hangt niet af van uw 
arbeidsduur. De vergoeding geldt voor 
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fietsen en fietsaccessoires die u op of 
na 1 januari 2021 koopt. 
 
Lees meer 

 

 

 

Veel jubileum- en 
overlijdensuitkeringen 
worden opnieuw 
berekend  
Is er in 2020 sprake geweest van een 
jubileumuitkering bij 25 of 40 
dienstjaren of een 
overlijdensuitkering? Dan wordt deze 
uitkering in veel gevallen opnieuw 
berekend. Hieronder leest u daar meer 
over. 
  
Lees meer 

 

 

 

 

  

 

Heeft u recht op een 
thuiswerkvergoeding? 
Vraag 'm aan  
Sinds het begin van de coronacrisis 
werken veel rijksambtenaren verplicht 
thuis. In de nieuwe cao is een 
eenmalige thuiswerkvergoeding 
afgesproken voor de periode van 13 
maart 2020 tot en met 31 december 
2020. Heeft u recht op de 
thuiswerkvergoeding? Dan kunt u tot 1 
maart 2021 de thuiswerkvergoeding 
aanvragen in het P-Direktportaal. 
 
Lees meer 
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Betaling tijdens opname 
gekochte IKB-uren en IKB-
spaarverlof  
Neemt u gekochte IKB-uren of IKB-
spaarverlof op? Dan krijgt u vanaf 1 
januari 2021 uw bruto salaris per uur 
uitbetaald en bouwt u daarover 
16,37% IKB-budget op. Over deze 
opgenomen uren ontvangt u geen 
toelagen. 
 
Lees meer 

 

 

 

 

Wist u dat?  
 

 

u uw IKB-budget maandelijks bij uw salaris kunt ontvangen?  
 

 

 

de dienstverlening van P-Direkt in november 2020 met gemiddeld een 7,6 is 

beoordeeld? 
 

 

 

P-Direkt 86,9% van de binnengekomen vragen en klachten beantwoordde binnen vijf 

werkdagen?  
 

 

 

u uw IKB-aanvraag voor februari kunt indienen tot en met 14 februari, 22.00 uur?  
 

 

 

de thuiswerkvergoeding sinds 19 november 2020 maar liefst 93.086 keer is 

aangevraagd?  
 

 

 

overgebleven IKB gekregen uren en IKB gekochte uren aan het einde van het jaar 

toegevoegd worden aan uw spaarverlof?  
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IKB is inmiddels een jaar geleden ingevoerd? Nog steeds ontvangt P-Direkt hierover veel 

vragen. De meestgestelde vragen beantwoorden we in een filmpje.  
 

 

 

per 1 januari 2021 de verwerking van diploma’s en certificaten zijn veranderd?  
 

 

 

door corona er nu minder medewerkers aan het werk zijn bij P-Direkt? De afhandeling 

van uw vragen duurt daarom langer dan dat u van ons gewend bent. We danken u voor 

uw begrip.  
 

 

  

 

Betaaldata 2021      
 

24 februari 

24 maart 

23 april 

21 mei 

24 juni 

23 juli 

24 augustus 

24 september 

22 oktober 

24 november 

22 december 

  
 

 

Links werken vanuit 
Rijksportaal  
In deze nieuwsbrief staan links. Bent u 
ingelogd op het Rijksportaal? Dan kunt 
u de links openen. Werken ze niet, dan 
bent u waarschijnlijk niet ingelogd op 
het Rijksportaal. Om in te loggen op 
het Rijksportaal heeft u een 
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gebruikersnaam en wachtwoord nodig. 
U kunt deze eenvoudig opvragen. 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid P-
Direkt  
Wij zijn bereikbaar op 
werkdagen van 08.00 
uur tot 22.00 uur via 
telefoonnummer 088 - 
020 08 00 of per e-mail: 
contactcenter@p-
direkt.nl. 

 

 

 

Afmelden voor de P-
Direkter?  
U kunt zich voor de 
nieuwsbrief afmelden. 
Wilt u zich opnieuw 
aanmelden? Stuur dan 
een e-mail naar 
contactcenter@p-
direkt.nl. 
 

 

 

Eerder verschenen 
nummers  
Op Rijksportaal 
Personeel kunt u eerder 
verschenen nummers 
van de P-Direkter lezen. 

 

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 

  

     

 

 
 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/7cumbkiyobmblekilrcroulli5myz53sp34wpzswoqdzmr4et65q/mlwbi3gjdq3ec762ci2uzok3da
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/7cumbkiyobmblekilrcroulli5myz53sp34wpzswoqdzmr4et65q/g3fyor6ky4ni6fuyqrfnwasnwu
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/7cumbkiyobmblekilrcroulli5myz53sp34wpzswoqdzmr4et65q/g3fyor6ky4ni6fuyqrfnwasnwu
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/7cumbkiyobmblekilrcroulli5myz53sp34wpzswoqdzmr4et65q/twtwzygnl7rb663npk5qfqvfu4
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/7cumbkiyobmblekilrcroulli5myz53sp34wpzswoqdzmr4et65q/7xi6z3ut4gcfxktvxd4likmy74
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/7cumbkiyobmblekilrcroulli5myz53sp34wpzswoqdzmr4et65q/7xi6z3ut4gcfxktvxd4likmy74
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/7cumbkiyobmblekilrcroulli5myz53sp34wpzswoqdzmr4et65q/nwj6ahx6ncoefwn7sjb7x443iu
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/7cumbkiyobmblekilrcroulli5myz53sp34wpzswoqdzmr4et65q/nwj6ahx6ncoefwn7sjb7x443iu

	P-Direkter 
	Wijzigingen arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2021 
	Werkgeversbijdrage fiets voor woon-werkverkeer 
	Veel jubileum- en overlijdensuitkeringen worden opnieuw berekend 
	Heeft u recht op een thuiswerkvergoeding? Vraag 'm aan 
	Betaling tijdens opname gekochte IKB-uren en IKB-spaarverlof 
	Wist u dat? 
	Betaaldata 2021 
	Links werken vanuit Rijksportaal 
	Bereikbaarheid P-Direkt 
	Afmelden voor de P-Direkter? 
	Eerder verschenen nummers 


