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Per 1 januari 2023 zijn de volgende afspraken uit het 
arbeidsvoorwaardenakkoord van toepassing: 

Combinatiereis eigen vervoer en OV 
Vanaf 1 januari 2023 mag je voor dezelfde reis beide 
vormen van eigen vervoer en openbaar vervoer 
declareren voor het woon- werkverkeer. Je kan een 2e 
klasse OV vergoed krijgen én een tegemoetkoming 
eigen vervoer voor de kilometers naar de opstapplaats 
van het OV. De hele reis eigen vervoer declareren blijft 
ook mogelijk. 

Voorwaarden reisafstand woon-werkverkeer 
De grens voor woon-werkverkeer van 120 kilometer 
enkele reis met eigen vervoer vervalt. Per 1 januari 
2023 is een grens van 300 kilometer enkele reis 
afgesproken van de privéwoning tot aan de plaats 
tewerkstelling en vice versa. Daarmee vervallen de 
uitzonderingsbepalingen. 

Boven de 30 minuten reistijd in het OV = diensttijd 
bij woon-werkverkeer 
Het is per 1 januari 2023 mogelijk om een deel van je 
reis in het OV in diensttijd te reizen als je ook kunt 
werken tijdens de reis. De reistijd naar het OV en de 
eerste 30 minuten reistijd in het OV blijft in eigen tijd. 
Het is pas diensttijd wanneer je de tijd effectief voor de 
uitoefening van jouw functie gebruikt en de aard van 
jouw werkzaamheden geschikt is voor werken tijdens 
het reizen. Je dient wel van te voren hierover 
afspraken met je leidinggevende te maken.  

€ 0,28 per kilometer voor gebruik eigen vervoer bij 
dienstreizen 
Met ingang van 1 januari 2023 geldt bij dienstreizen 
nog maar één tarief voor eigen vervoer: namelijk € 
0,28. Het tarief van € 0,09 (reizen zonder toestemming 
gebruik eigen vervoer) en € 0,18 (gebruik bromfiets) 
komen beide te vervallen. 
 

Salarisverhoging per 01-01-2023 

  

 

 

 

 

 

Per 1 januari 2023 gaat de salarisverhoging van 3% in. 
Ook de nominale bedragen zoals de nominale 
bedragen zoals de operationele toelage, de 
overwerktoeslag, de ME-vergoeding en 
consignatievergoeding gaan met 3% omhoog. 

De eerstejaars aspiranten die de tegemoetkoming 
ontvangen komen niet in aanmerking voor de 3% 
salarisverhoging. De tegemoetkoming is gekoppeld 
aan de studiefinanciering. Aspiranten die een 
aspiranten- of reguliere salarisschaal zitten krijgen de 
verhoging van 3% wel. 
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Politie Zorgpolis (PZP) Geweld tegen politieambtenaren 

Nog 2 dagen om voor de Politie Zorgpolis (PZP) te 
kiezen 

In november stond op de website van de ANPV 
een bericht over de PZP in 2023. Hieruit bleek onder 
andere dat de huidige verzekeraar door de inzet van 
10 miljoen euro uit haar reserves erin geslaagd is de 
oplopende kosten voor de basisverzekering te 
beperken. 

Ondanks dat de groepskorting voor alle verzekeringen 
verviel, zijn we (bonden en werkgever) er wel in 
geslaagd om de premie van de aanvullende 
verzekeringen niet te laten stijgen. 
Met zelfs een uitbreiding voor fysiotherapie. 

De PZP is dé zorgverzekering van en uitsluitend 
toegankelijk voor politiemensen, hun gezin en 
gepensioneerden. Tot 1 januari 2023 heeft 
iedere Nederlander de tijd om zijn of haar huidige 
verzekering aan te passen. Voor meer informatie en 
hulp om de PZP af te sluiten neem contact op met het 
accountteam PZP. Dit kan door te bellen naar 
telefoonnummer: 0800-0231290. 

Direct afsluiten kan ook.  
https://www.pzp.nl/zorgverzekering/collectiviteitsnumm
ers 

Voor een objectief premievergelijk klik: 
 https://www.pzp.nl/zorgverzekering/vergelijking-2023 

 

 

 

 

 

 

Vuurwerk/explosieven gooien naar de politie is ook 
geweld 

Tijdens de jaarwisseling zullen politieambtenaren weer 
te maken krijgen met meldingen over vuurwerk c.q. 
explosieven. Het komt voor dat hiermee gericht naar 
politieambtenaren worden gegooid.  

Bij de laatste voetbalwedstrijden hebben verschillende 
collega’s gehoorschade opgelopen doordat zij met 
explosieven zijn bekogeld. 

Explosieven kunnen niet alleen gehoorschade geven, 
maar ook op lange termijn letsel aan inwendige 
organen als gevolg van de drukgolf waar je mee te 
maken krijgt als je vlakbij zo’n explosief staat dat 
afgaat. Deze schade kan mogelijk pas op langere 
termijn zichtbaar worden.  

Gericht gooien met vuurwerk naar de politie wordt 
gezien als geweld tegen de politie. Het is dus 
belangrijk dat je in dergelijke gevallen een melding 
dienstongeval in Youforce maakt en een mutatie met 
de projectcode GTPA. Vastleggen van deze 
ongevallen maakt ook aan de buitenwereld duidelijk 
dat het geweld tegen politieambtenaren toeneemt.  

Lees ook de factsheet (alleen benaderbaar vanuit een 
politieomgeving !) 

https://agora.portal.politie.local/sites/160922232749/Sit
eAssets/SitePages/Gehoorbescherming/221111+Facts
heet+gehoorschade+en+nazorg+def.pdf 
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Agenda 

Januari 2023 
 
20 – Vergadering afdelingsbestuur ANPV – Zeeland – West-Brabant 
23 – Vergadering afdelingsbestuur ANPV – Den Haag 
31 – Vergadering Collectieve Belangenbehartiging (CBB) ANPV 
 

Colofon: 
Politievakbond ANPV / Afdeling Communicatie 
Ametisthorst 20 
2592 HN Den Haag 
 

   
communicatie@anpv.nl 
www.anpv.nl 
 
Tel: 070 – 31 55 106                         

Word ook lid en scan 
de QR-code 

 

Volg ons ook op                                                          
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