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o Midden en West Brabant

Ex. Pers. dossîer
Wijziging plaats van tewerkstelling,
functie

a BESLU¡T

De korpsbeheerder van de Regio Midden en West Brabant, hiertoe bevoegd ingevolge artikel 26 van de

Politiewet 1993, besluit ten aanzien van:

þ
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Naam

Voornamen

Geboortedatum

Persoonsnummer

Registratienummer

Werktijd perweek

Functie

Rang

Status

Werkgebied

Formele werkplek

Plaats van tewerkstelling

Functie

Rang

Status

Met ingang van 29 januari 2011, de plaats tewerkstelling, functie als volgt te wijzigen;

Formele werkplek : 3 Team Noodhulp Oosterhout

Plaats van tewerkstelling : Bureau O'hout Europark ll

Kostenplaats ; 13361

2607

Gf
38 uur

Medewerker BPF C GH)
Brigadier

Politietaakspec.<f2

Regio Midden en West Brabant

3 ïeam Altena

Bureau Altena

Medewerker BPF C (NH)

Brigadier

Politietaak spec, < 12

De

Ooslerhout, 28 december 2010

De korpsbeheerder

M.E.

Gezien PI\iiA"/PF:

Belûlghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van toezendingluitreik¡ng tegen dit besluit bezwaar maken.
Het bezwaar dlent schriñelïk en met redenen omkleed te worden gezonden aan: de korpsbeheerder van de Po¡itle Midden en West Brabant,
t.a.v. Juridische zak€n, postbus 8050, 5004 GB Tilburg.
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o Midden en Wcst Erabant

Aenrtelling

De korpsbeheerder van de Regio Midden en West Brabant, hieñoe bevoegd ingevolge artikel
26 van de Politiewct, besluit:

o

Naam
Voomamen
Geboortedatum
Persoons- / registraticnummer
Werkgebied
Plaats va n tewerkstelling
Functie
Rang

::260z 
t uof'7*'d' t6lozltU

: Regio Midden en West Brabant
: Tcam Woudrichem-Aalburg
: Medewerker BPF B
: Hoofdagent

Gelet op de plaatsing in het kadcr van de reorganisatie Zien naar 2010 te plaatsen op:

Functic
Rang
Plaab tewerkstelling
Met ingang van
Functiccode
Kostenplaats
Kostensoort
Status vóór wijzíging functic
Status ná wijziging functþ

: t\ledswerker BPF B
: Hoofdagent
: Team Allena
: 1 februari2OO7
:1113004
:13311
:13
: Polit¡ctaek AFUP Spccifiek
: Politictaak AFUP Spccifiek

o
Voor wat bctrcfr de motivatic van d¡t bes¡uit en verdere bijzonderheden rcnrijs ik naar het
betreffpnde voorgenomcn besluit, Voor u is de bindingstcrmijn van kracht zoels dic geldt
conform het vigerende Personeclsbeleid, afgeprocedeerd in het gêzamonlijk overleg
Korpsleiding/RGO/OR op 24 m¡art 2006.

Tilburg,30 2007
DE
namens
DE

Hêl bcz'rYür
kunncn binnrn zct wrken na dc dâtum vrn tdzanding/uit¡ciklng tcgon dit boslult b€ÈïeaÍ md(ån,
schrificli¡k cn mct Edrn.n omklccd ts ryordrn gczondcn .en: dr korgsb.hrcrdrr vsn ds politþ

Heeres

a

Middcn.í Brðb.nt, t...v. Juddlscho Zsk.n, po¡lbu¡ 80'10, 50(X GA t. Tlbur!.
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OPLEIDING & TRAININ

t
ISBW Opleíding & Trainíngverklaart dat:

O

o

geboren

geboorteplaats

actief heeft deelgenomen aan:

de BPF - C (BPF - B) trøining

ín opdracht van Polítie Mídden en West Brabant

in de període april tot en met juli 2009

Deze trainíng omvatte de volgende onderwerpen

- doelen en rollen

- (bege)Ieiding geven

- begeleiden- coachen

- communícatie

- motiveren

- (werk) overleg t' I 
,

i
- teamvorming .,, .. '. 

,:

- conflicthanterin¿,.' ,

- presentatiit persoontlijlæ actíepunten

'01juli 2009

naam

van Niet¡waal

áá4
W.J.W.W. Razenbefg

Seníor trainer / adviseur deelnemer
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Midden en West Brabant

Ex. Pers. dossier

TAAKACCENT

BESLUIT

De korpsbeheerder van de Regio Midden en West Brabant, hiertoe bevoegd ingevolge artikel 24
van de Politiewet 1993, besluit ten aanzien van:

Naam:
Voornamen

Geboortedatum
Persoons- / registratienu mmer

Werkgebied

Dienstonderdeel

Plaats van tewerkstel ling

Functie

Rang

Aan te wijzen als
Met ingang van

Regio Midden en West Brabant

3 Team Noodhulp Oosterhout

Bureau Oosterhout Europark ll

Medewerker BPF C (NH)

Brigadier

Motorrijder
Het taakaccentwordt geacht minimaal voor 6 jaar

uitgevoerd te worden, gerekend vanaf het moment

dat u het taakaccent bent gaan vervullen.

2607 I 2607

ltßz[u

Oosterhout, I juli 2011
De

M.E. Siderius

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dalum van toezending/uikeiking tegen dit bêsluit bezwaar maken.
Het bezwaar dient schriflelijk en mel redenen omkleed te worden gezonden aan: de korpsbeheerder van de Politi€ Middên en West Brabant,
t.a.v. Jur¡d¡sche zaken, postbus 8050, 5004 GB Tllburg.
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,wl Dienstverbandnummer
01

Onderwerp
Besluit plaatsing

Personeelsnummer
166264

Datum
10juni 2016

Pagina

1

Retouradres: Postbus 100, LK 1, 3970 AC Driebergen - 16626401 I 24049
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Geachte

Met de brief van 1 december 2015 bent u in kennis gesteld van het voornemen om u te
plaatsen als functievolger in de nieuwe politieorganisatie. Nu ontvangt u van mij het
plaatsingsbesluit voor uw functie in de nieuwe organisatie. Daarmee komt een einde aan deze
fase van de personele reorganisatie.

Door u is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bedenkingen tegen dit voornemen
kenbaarte maken.

Het personeelsplaatsingsplan is definitief vastgesteld. Op basis daarvan heb ik overeenkomstig
het voornemen besloten u met ingang van '1 juli 2016 te plaatsen in de functie:

Besluit vaststelling plaatsing
Senior GGP, gewaardeerd op schaal

ln de formatie van:
De eenheid Zeeland-West-Brabant, District De Baronie, Team Dongemond.

De plaats van tewerkstelling wordt:
Europark 30, 4904 SX Oosterhout.

Voor de overwegingen om tot dit besluit te komen verwijs ik u naar eerdergenoemde brief van 1

december 2015.

Aan deze functie zijn 24 o1 meer OVW punten verbonden.

lnschaling
De plaatsing heeft geen gevolgen voor uw huidige (persoonlijke) inschaling. lndien er in
verband met uw plaatsing in de functie rekening moet worden gehouden met bestaande
(persoonlijke) toelagen, dan ontvangt u daarvan separaat bericht.

Toelage bezwarende functie

Uw plaatsing geeft recht op de toelage bezwarende functie (TBF) als bedoeld in artikel 12c Bpp.

TBF geldt voor executieve en ATH-aangewezen functies in de salarisschalen Vm 11 en voor
gedurende maximaal 25 jaar.
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Onderuerp
Besluit plaatsing

Personeelsnummer
166264

Startdatum
Vanaf eerdergenoemde datum geldt de functie voor u. Dit betekent dat u vanaf dat moment
aanspraak heeft op de bezoldiging die bij die functie hoort en werkzaamheden gaat verrichten
die passen bij die functie. Hierover zullen afspraken met u worden gemaakt. Uw leidinggevende
zal daartoe zo snel mogelrjk contact met u opnemen, waarbij uiteraard ook het afronden van uw
huidige werkzaamheden en de feitelijke (fysieke) verplaatsing naar uw nieuwe team en/of plaats

van tewerkstelling ondenrerp van gesprek zal zijn.

P|aats van tewerkstelling en reiskosten i.v.m. woon-werkverkeer
lndien u in verband met een toename van de reisafstand aanspraak maakt op een aanvulling op
de tegemoetkoming in de reiskosten op grond van artikel 1B LSS, dan is deze aanvulling van
toepassing vanaf het moment dat u feitelijk reist naar de nieuwe plaats van tewerkstelling.

Zolang u niet feitelijk werkzaam bent op de nieuwe plaats van tewerkstelling, geldt voor u de
plaats van tewerkstelling die behoort bij uw oorspronkelijke functie en blijven voor u de
bestaande aanspraken met betrekking tot de tegemoetkoming in de kosten van het
woon-werkverkeer gehandhaafd. Uw plaats van tewerkstelling wijzigt derhalve pas vanaf het
moment dat u naar die nieuwe plaats van tewerkstelling reist in het kader van
woon-/werkverkeer.

Ove rd ra c ht b e I a n g stel I i ng s re g i strati e
lndien tijdens de belangstellingsregistratie door u belangstelling is geuit voor een andere functie
of een ander team, dan kan dit uw nieuwe leidinggevende helpen inzicht te krijgen in uw
loopbaanwensen en -ambities. Met de politievakbonden is daarom afgesproken dat deze
belangstelling aan het eind van fase 1 gedeeld wordt met uw nieuwe leidinggevende. Mocht u

hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit binnen de periode van 2 weken na dagtekening van
deze brief door te geven door een e-mail te sturen aan:

Bezwaar
Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, kunt u overeenkomstig de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van dit besluit elektronisch,
dan wel schriftelijk, bezwaar maken.

Bij elektronisch bezwaar maken kunt u hiervoor gebruik maken van het format dat beschikbaar
is gesteld op het landelijk intranet: http://www.reorganisatie-politie.nl/bezwaarplaatsing. De voor
deze website noodzakelijke persoonlijke inloggegevens worden gelijktijdig met het versturen
van deze brief per e-mail aan u verzonden. Mocht u deze gegevens niet ontvangen hebben dan
kunt u contact opnemen met de bezwaaradviescommissie ( ,. Na

het invullen van de inlognaam en verificatiecode kunt u het bezwaarschrift compleet maKen en

vezenden. Nadat u uw bezwaarschrift hebt ingediend en verzonden, ontvangt u de volgende
werkdag per e-mail een ontvangstbevestiging.

Bij schriftelijke indiening moet het bezwaarschrift gericht worden aan de korpschef van politie en

kan worden ingediend bij het Politiedienstencentrum, Dienst HRM, Team Arbeidszaken -
Bezwaarloket, Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn. Het bezwaarschrift dient te zijn voozien van
een duidelijk zichtbare handtekening van u of uw gemachtigde en er dient een afschrift van het
bestreden besluit mee te worden gezonden. lndien u vertegenwoordigd wordt door een
gemachtigde dient u een ondertekende machtiging mee te zenden. Wordt u vertegenwoordigd

door een advocaat dan is deze machtiging niet nodig.

Brochure
ln de bijgevoegde brochure vindt u meer informatie over dit besluit.

"þtf Dienstverbandnummer
01

Datum
10juni 2016

Pag¡na
2
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Onderwerp
Besluit plaatsing

Datum
l0 juni 2016

Paglna
3

Hoogachtend,

de korpschef van politie,

namens deze,

W.J. van Vemde EMPM

directeur programma personele reorganisatie
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heefr voldaan aan de eindtermen van de

, Basisrijvaardigheid " primaire
Rrjopleiding,Auto Fase I
geëxamineerd overeen komstig het Examen regrement
Pot itieopleidingen 200 1

DIRECTEUR GENTRAAL
PLAATS Apeldoorn

DATUM I maart2ùO2
M.H.

DIREGTEUR

mr EMPM
politie

o o

Cert¡f icaat
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voldaan aan de eindtermen van de

Primaire Rijopleiding Auto-fase I
geëxamineerd overeenkomstig het Examenreglement
Politieopleidingen 2001

PLAATS Apeldoorn

DArur 26 april2002 M,



ta

z6oJ l,Ltz6U



, soo qdd

úoll,&tz6v
IIAA¡tI

VOORLETTERS

GEBOREN

P@ TNTIE
TE
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Module Waarnemer Snelheidscontroles
Laser (Laser Patrol) Cert¡f icaat

PLAATS APELDOORN

DAruxr 19 februari2003

DE DIRECTEURVAN HET POLITIE
INSTITUUT VERKEER EN MILIEU

/

Mr. M.G. van der Vegl
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Aanwijzingsbesluit

De Chef van het politieteam Altena, District Oosterhout, Politieregio Midden en West Brabanl,

Gelet op artikel 160lid 5 en artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994,

Gelet op artikel 7 van het Besluit alcoholonderzoeken;

Gelet op het mandaatsbesluit van de Korpschef Politieregio Midden en West Brabant aan de onder

deze regio ressorterende Districtschefs d.d. 14 maart 1996;

Getet op de sub-mandaatsbesluit van de Districtschef District Oosterhout, Regio Midden en West

Brabant aan de teamchefs van het District Oosterhout, d.d. 1 april 1996;

Besluit:

Naam :

Voornamen :

Geboortedatum :

Personeelnummer : 2607

Rang : Agent van Politie

Met ingang van : 2SaPril 2003

Aan te wijzen als: "Bedienaar ademanalyse-apparaat merk Dräger type Alcotest 7110 MKlll"

Woudrichem, 29 april 2003

Altena

Êén exemplaar u¡t te reik€n aan betrokkene
Eén exemplaar len behoeve van personeels dossier
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met goed gevolg heeft deelgenomen aan de
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PLAATS APELDOORN

DAtum 28 mei 2003
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DE DIRECTEUR VAN HET POLITIE
INSTITUUT VERKEER EN MILIEU

Mn M.G. van der Vegt
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heeft voldaan aan de proeve van bekwaamheid behorende bij kernopgave

30"0.21 Basis motorsurve¡llant

,qMzó?

PL¡,Ars Apeldoorn

' DAruM. 24 december2004

A. Genabeek
van Politie

HOUDER
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Police Acãdeüy of the Netherland¡
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Heeft voldaan aan de eindtermen van de opleiding

Prof-Gheck ^(q liüz(,ç

geëxamineerd overeenkomstig het Examenreglement
Politieopleidingen 200 1

HOOFD

KORPSCHEF
an¡eA{,T-

ENWEST.

PI.AATS

DATUM

Apeldoorn

24 mei2005 F.J. Heeres
van

.HOUDER

a i o@urr E
s Pol¡tiaa(¡CGm¡c

Pol¡ce Academy ol thc Nelhedèndt

o

Diploma Politieacademie
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Deelxlarme
Vef,Xf,S opûreden bf,j

gevaarlnjk* stoffen
Het Nederlands Instituut voon Bedrijfshunpverlen;äjaart dlat

rnet handidaatnurnnrner:

geboren op:

heeft voldaan aan de eisen van het examenreglement Veilig optreden
bíj gevaarlijke stoffien.

Afgiftedatum: 16 december 20[1

De certificaathouder De directeur IBHV
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Bedienaar ademanalyse

Verklaring uitgereikt aan :

I zbcl) t('6s6q
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13.0019516

2

Geb

Voor het volgen van de instructie "Bedienaar ademanalyse-apparaat
Dräger Wpe Alcotest NL

Waarbij is aangetoond de benodigde kennis en vaardigheden te bezitten.

þ
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