Expertisecentrum Organisatie en Personeel
Helpdesk Financiële Rechtspositie  
Wijst medewerkers de weg bij vragen over pensioenen,
sociale zekerheid en fiscale aangelegenheden in relatie
tot mobiliteit en wijzigingen in het dienstverband.

Vragen over mobiliteit en
financiële rechtspositie

Mocht je vraag dieper gaan en wil je

Om zicht te krijgen of de Financiële

maatwerk-berekeningen laten uitvoeren

helpdesk in een behoefte voorziet,

of een op maat gesneden advies, dan

wordt de pilot geëvalueerd. Dit gebeurt

Bij mobiliteit speelt jouw financiële

kan dat ook. Dan zal de Helpdesk

werkendeweg. Als je contact hebt met de

rechtspositie een belangrijke rol. Je

jou verwijzen naar het Kennispunt

Helpdesk zul je de vraag krijgen of je je

vindt een nieuwe baan, gaat voor je zelf

Financiële Rechtspositie (KFR) en de

voldoende geholpen voelt.

beginnen, wilt minder werken of gaat met

daarvoor geldende procedure uitleggen.

(vervroegd) pensioen. Welke financiële

Een opdracht voor berekeningen of

en fiscale gevolgen heeft dat voor jou?

maatwerkadvies aan het KFR verloopt via

Als je vragen hebt over je pensioen,

jouw leidinggevende of de HR-adviseur.

sociale zekerheid of fiscale gevolgen
bij mobiliteit of andere veranderingen
in je dienstverband, kun je vanaf 1 mei
2013 terecht bij de Helpdesk Financiële

Kennispunt en Helpdesk
Financiële Rechtspositie

Rechtspositie.
In 2012 is bij het EC O&P het Kennispunt

Wat kan de Helpdesk
Financiële Rechtspositie
voor jou betekenen?

Financiële Rechtspositie opgericht. De
klanten van het KFR zijn leidinggevenden
en HR-adviseurs. Aan het KFR wordt

Contact

nu een voorziening toegevoegd, waar
medewerkers rechtstreeks terecht

De helpdesk is te bereiken op het

De Helpdesk helpt je in eerste instantie

kunnen. Dit is de Helpdesk Financiële

telefoonnummer: 06 52 40 63 98

om je vraag scherp te krijgen en jou

Rechtspositie. Bij de Helpdesk werken

op de volgende dagen:

op het juiste spoor te zetten. De

specialisten op het terrein van pensioenen

Maandag van 9.00-12.00 uur

Helpdesk wijst je, anders gezegd, de

en fiscale aangelegenheden.

Woensdag van 14.00-17.00 uur

weg in het woud van regelingen. Zo

De dienstverlening van de Helpdesk is

Vrijdag van 9.00-12.00 uur

nodig zal de Heldesk je verwijzen naar

vooralsnog een pilot met subsidie vanuit

andere instanties, zoals P-direkt, ABP,

het A+O-fonds Rijk. De pilot loopt van

Belastingdienst, etc.

1 mei tot 1 november 2013.

