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P-Direkter  
 

 

Ontvang uw salarisstrook 
en jaaropgave per e-mail  
Bent u rijksambtenaar? Dan kunt u uw 
salarisstrook en jaaropgave eenvoudig 
terugvinden in het P-Direktportaal. U 
kunt deze documenten ook per e-mail 
ontvangen. Dit is een extra service van 
P-Direkt. 
 
Lees meer 

 

 

 

 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/abgtcavv4e2yyyaqjmgkomfpftjef4cgadjjue3kswtsloggzina/gjljock642n2yl67sqsft2hmhm


 

 

 

Is uw personeelskaart in 
het P-Direktportaal op 
orde?  
In een noodsituatie is het heel 
belangrijk dat de gegevens van uw 
noodcontact bekend zijn bij uw 
manager. Zorg er daarom voor dat u 
alle persoons- en contactgegevens 
invult op uw personeelskaart. 
 
Lees meer 

 

 

 

Hoe ziet mijn 
jaaroverzicht verlof eruit 
in het P-Direktportaal?  
In het jaaroverzicht verlof ziet u dat de 
uren van uw IKB-Spaarverlof 2020 en 
2021 gelijk zijn. Dit komt omdat er 
geen einddatum op het IKB-
Spaarverlof zit. Zo ontstaat er geen 
verwarring of de IKB-uren wel zijn 
opgeteld bij het IKB-Spaarverlof van 
het nieuwe jaar. Op het jaaroverzicht 
van 2020 zijn de restant IKB uren van 
2020 al verwerkt. Als u het 
jaaroverzicht van 2021 bekijkt dan zijn 
hier de IKB-uren van 2021 nog niet 
toegevoegd aan het IKB-Spaarverlof, 
dit gebeurt aan het eind van het jaar. 

 

 

 

 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/abgtcavv4e2yyyaqjmgkomfpftjef4cgadjjue3kswtsloggzina/fp6v3rbf6jndaf6l4cw5updwm4


 

 

 

Loonbeslag en IKB: hoe 
werkt het?  
Wordt er beslag gelegd op uw 
inkomen? Dan is het mogelijk dat ook 
uw IKB-budget geheel of gedeeltelijk 
wordt overgemaakt naar de 
beslaglegger. Als u IKB-budget heeft 
opgebouwd dat nog niet is uitbetaald, 
dan ontvangt de beslaglegger dat 
bedrag bij de eerstvolgende 
salarisbetaling ook. 
 
Lees meer 

 

 

 

Meld u aan voor nieuwe 
nieuwsbrief met 
releaseberichten  
P-Direkt start met een nieuwsbrief met 
releaseberichten en een overzicht van 
aanstaande werkzaamheden in het P-
Direktportaal. Meer weten over hoe P-
Direkt dit aanpakt? 
  
Lees meer 
  

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de officiële 
feestdagen in 2021?  
Nationale officiële feestdagen in 2021. 
Wanneer zijn die ook alweer? En krijg 
ik dan een vrije dag? Wij zetten het 
voor u op een rij. 
  
Lees meer 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/abgtcavv4e2yyyaqjmgkomfpftjef4cgadjjue3kswtsloggzina/yhgru4i2lwfpf4vjvdskebphdu
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/abgtcavv4e2yyyaqjmgkomfpftjef4cgadjjue3kswtsloggzina/ldjtlhqbe3oe3dzjqjoa2ag46m
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/abgtcavv4e2yyyaqjmgkomfpftjef4cgadjjue3kswtsloggzina/7g3paptrfqlewqemvh3kg54rku


 

  
 

 

 

CAO-onderhandelingen 
Rijk voorlopig gestopt  
De onderhandelingen tussen de 
werkgever Rijk en de vakbonden zijn 
op 18 februari 2021 voorlopig gestopt. 
Er is nog geen overeenstemming 
bereikt. Na enkele gesprekken over 
onder meer hybride werken, is er in 
februari over het loon onderhandeld. 
  
Lees meer 

 

 

 

 

Wist u dat?  
 

 

U kunt uw IKB-budget voor de maand mei opnemen tot 9 mei 2020.  
 

 

 

Gebruikers beoordeelden de dienstverlening van P-Direkt in januari 2021 met gemiddeld 

een 7,3.  
 

 

 

Sinds november 2020 zijn er maar liefst 98.682 thuiswerkvergoedingen aangevraagd.  
 

 

 

Het hangt van uw bank af op welke dag en op welk tijdstip het salaris op uw rekening 

staat.  
 

 

 

Er is een keuzehulp voor managers gemaakt voor sommige toelagen, eenmalige 

uitkering of extra salaris medewerker.  
 

 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/abgtcavv4e2yyyaqjmgkomfpftjef4cgadjjue3kswtsloggzina/gfaoqvwu3j3nrsgtgqgx2zo5we
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/abgtcavv4e2yyyaqjmgkomfpftjef4cgadjjue3kswtsloggzina/3n3lcndz2cye5dssd4jp5qnhoa
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101054/abgtcavv4e2yyyaqjmgkomfpftjef4cgadjjue3kswtsloggzina/tstmumq5chmovu6uwwaiv5ziw4


 

P-Direkt heeft sinds 1 april een eigen gebruikerscommunity. Hierin vragen we een groep 

van 100 rijksambtenaren een reactie te geven op een door ons voorgelegde vraag.  
 

 

 

 

 

Betaaldata 2021      
23 april 
21 mei 
24 juni 
23 juli 
24 augustus 
24 september 
22 oktober 
24 november 
22 december 

 

 

 

Links vanuit Rijksportaal  
In deze nieuwsbrief staan links naar P-
Direkt.nl en naar Rijksportaal 
Personeel. 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 
gebruikersnaam en wachtwoord nodig. 
U kunt deze eenvoudig opvragen. 
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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 en P-Direkt.nl 
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. 
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