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aan te.stellen:
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5 november 2001

Tijdelijke dienst voor bepaalde
tijd voor de duur van de
basisopleiding conform artikel 3
Iíd 1 BARP
Duur van de basisopleiding
36 uur
Regio Midden en West Brabant
Politie Opleidingscentrum Zuid
Nederland en eventuele
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"lk verklaar, dat ik middellijk of onmiddellijk, onder welke vorm of voorwendsel ook,

tot het verkrijgen mijner aanstelling aan niemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of

beloofd, of zal geven of beloven".
;'lk beloãf, dat ik, om iets hoegenaamd in mijn betrekking te doen of te faten, van

niemand hoegenaamd, middellijk oi onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal

aannemgn".

O Dat verklaar en beloof ikl

"lk beloof trouw aan de Koningin, aan de Grondwet en ean de wetten des Rijks"-

"lk beloof dat ik de k¡achtens de wet uitgevaardigde voorschriften en verordeningen

zal nakomen en handhaven, dat ik de mij verctrckte opdrachten zal volbrengen en de

zaken, waaruan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd, of

waarvan ik het vertrouwelijf karakter moet begdjpen, niet zal openbaren aan anderen dan

aan hen, aan wie ik voþeñs de wet of ambtshafve tot mededeling verplicht ben, en dat ik

mij afs een nauwgezet en ijverig politieambtenaa¡zalgedragen'"

D¡t beloof ik!

o Tilburg, 22ianuan2002

korpschef, De ambtengar,

¿/!

P.J. van
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Postbus 2 1 3

4900 AE Oosterhout
Telefoon(0162) 46 81 00

Fax (0162) 46 81 09

o Midden en West Brabant
r District Oosterhout Ex. Pers. dossier

De korpsbeheerder van de Regio Midden en West B
artikel 26 van de Politiewet, besluit aan te stellen:

. :., 
Jt

rabant, hiertoe bevoegd ingevolge

NAAM
VOORNAMEN
GEBOORTEDATUM
PERSONEELSNUMMER 3297 / rô97s?

o DATUM VAN.INGANG: 3 mei 2003

AARD DIENSTVERBAND : Tijdelijke dienst voor de duur van de
proeftijd artikel3lid 2

: één jaar
: 38 uur
: Regio Midden en West Brabant
: Teambureau, Team Dongen
: 360013
: Basis Politiefunctionaris A
: Agent
: Politietaak AFUP specifiek A

DUUR VAN DE PROEFTIJD
WERKTIJD PER WEEK
WERKGEBIED
PLAATS VAN TEWERKSTELLING
KOSTENPLMTSNUMMER
FUNCTIE
RANG
STATUS

SCHAAL BBP 1994 / MAANDGELD
SALARISANCIENN ITEIT TE REKEN EN VAN
JAREN
MAANDEN
TOELAGEN
INHOUDINGEN
BELOFTE

1

0

I

met 2003

o 22 januari2002

Oosterhout, l6 april 2003
DE KORPSBEHEERDER,
namens deze,
DE KORPSCHEF,
voor deze,
DE WND. DISTRICTSCHEF,

M.J.
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EXEMPLAAR
PERS. DOSSIER

Akte van aanstelling in vaste dienst

BESLUIT

De korpsbeheerder van de Regio Midden en West Brabant, hiertoe bevoegd ingevolge artikel
26 van de Politiewet 1993, besluit om aan te stellen in vaste dienst:

a

¡

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Personeels- / registratienummer

Met ingang van

Aard dienstverband
Werktijd perweek

Werkgebied
Dienstonderdeel
Plaats van tewerkstelling
Kostenplaatsnummer

Functie
Rang
Schaal
Status
Persoonlijke status

3297

03 mei 2004

Vaste dienst, artikel 2 lid 1 BARP
38 uur

Regio Midden en West Brabant
District Oosterhout
teambureau, team Dongen
1 37001 3

Basis Politiefunctionaris A
Agent

Politietaak AFU P specifiek
Politietaak AFUP specifiek

)úg7au

o Onder toekenning van de navolgende bezoldiging:

Salarisanciënniteit te rekenen van 1-5-2003
Jaren 1

Maanden 0

Oosterhout, 11-5-2004
DE KORPSBEHEERDER
Namens deze,
OE WND DISTRICTSCHEF,
Voor deze,
Het Pol

JWC

Ondertekend
d'd' rz-ç- locY

,/
Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk door het ind¡enen van een bezwaarschrifr. U dÉnfø6f*aarsqhriñ, scnrr.ùlijk

en met redenen omkleed binnen zes weken na datum van toezend¡ng / uitreiking te zenden naarde Korpsbeheerder

van de regio Midden en West Brabeni, postbus 8010, 5004 C'A te Tilburg.
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o Midden en Wcst Bfeb.nt

Aanrtclllng

De korpsbcheerder van de Regio Midden en West Brabant, hicrtoe bevoegd ingevolge artikel
26 van de Politiewet, besluit:

o
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Persoons- / registratienummer
Welkgebied
Plaats van tcunrkstelling
Functie
Rang

' (qm{d-jjjiL
32s7 ts2s7 i ,Ôd?¡q
Regio Midden'en WeCt Brabant
Team Dongen
Medewerker BPF A
Agcnt

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

Functie
Rang
Plaats tewerkstelling
Met ingang van
Functiccode
Kostenplaats
Kostensoort
Status vôór wijziging functie
Status ná wijziging tunctie

: Medewcrker BPF A
: Agent
: District Oosterhout, Team Noodhulp
: t hbruari2007
:1123003
; 13361
:11
: Politietaak AFUP Specifiek
: Politietaak AFUP Specifiek

o Voor wat betreft de motivatie van dít besluit en verdere bilzonderheden venrijs ik naar het
betreffende voorgenomon besluit. Voor u is de bindingstermijn van kracht zoals dic gcldt
conform h€t vigerende Personeelsbeleíd, afgeprocedeerd in het gezamenlilk overleg
Korpsleiding/RcO/OR op 24 maart 2006.

Tilburg,30 2007
DE
namens
DE

kunnên binnrn zr. ¡vckcn na dc detum ven toczcnding,uitr.ikino t.g.n dlt b.sluil bra|¡¡r makan.
Hct brzwaal 3chrilbljk cn m.t rud.nen omkL.d t word.n g.zoftlcn aan: d! korpsb.hædor ven de politio

50ü GA lc Tilbufg.

F.J, Heeres

Midden cn Wcst 8r¡bant, t.e.v. JuriJiechc Zakcn. poslbus 8010,
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Onderwerp
Besluit plaatsing

Datum
10juni 2016

Pagina

1

Personeelsnummer
169784

Dienstverbandnummer
01

Retouradres: Postbus 100, LK 1, 3970 AC Drìebergen - I 6978401 / 2695

t,lt,ttl,tll,tlhl,tll,,t,tl,tl¡

Geachte

Met de brief van 1 december 2015 bent u in kennis gesteld van het voornemen om u te
plaatsen 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 van de mogelijkheid gebruik gemaakt om bedenkingen tegen dit voornemen kenbaar
te maken.

lk heb uw bedenkingen ter advisering voorgelegd aan de PAC. De PAC adviseert mij uw
bedenkingen (deels) te honoreren. Het advies is helder in zijn bewoordingen, gemotiveerd en
wordt door mij onderschreven. lk besluit dan ook om het advies van de PAC in zijn geheel over
te nemen. Het advies geldt hiermee als motivering voor de toekenning van uw bedenkingen.
Het PAC-advies is bijgevoegd.

Het personeelsplaats¡ngsplan is definitief vastgesteld. Op basis daarvan heb ik besloten u met
ingang van 1 juli 2016 te plaatsen in de functie:

Besluit vaststelling plaatsing
Generalist GGP, gewaardeerd op schaal

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

De plaats van tewerkstellino wordt:

Aan deze functie zijn 24 of 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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Onderwerp
Beslu¡t plaats¡ng

Staftdatum
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 mogelijk contact met u opnemen, waarbij uiteraard ook het afronden van uw
huidige werkzaamheden en de feitehjke (fysieke) verplaatsing naar uw nieuwe team en/of plaats

van tewerkstelling onderwerp van gesprek zal zijn.

Píaats 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 18 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 rac ht b e I a n g ste I I i n g sre g i st rati 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.

Brj 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.

r2gl
Personeelsnummer
169784

D¡enstverbandnummer
01

Datum
I 0 jun¡ 201 6

Pagina
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Onderwsrp
Besluit plaatsing

Personeelsnummer
169784

Dienatvêrbandnummêr
01

Datum
10 juni 20'16

Pag¡na
3

Hoogachtend,

de korpschef van politie,

namens deze,

W.J. van Vemde EMPM
directeur programma personele reorganisatie

f\¡
+,

r^
o\
\o
l\¡

fút

n¡

ffi



s2gïl ,69 isv às
c¡
cC\



It(,oìsf

Aanwijzingsbesluit

De Chef van het politieteam Dongen, District Oosterhout, Politieregio Midden en West Brabant,

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

Gelet op artikel 7 van het Besluil 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;

o Gelet op de sub-mandaatsbeslurt van de Districtschef District Oosterhout, Regio Midden en West
Brabant aan de teamchefs van het District Oosterhout, d.d. 1 april 1996;

Besluit

Naam

Voorletters

Geboortedatum

Personeelnummer

Rang

32s? li$7sv
:BPF-A

Met ingang van I juni2003

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

a
Dongen, 'f juni2003

De Korpschef,
Namens deze,

J.C.M. Verschuren
LTeamchef u

Eén exemplaar uit te reiken aan betrokkene
Eén exemplaar ten behoeve van personeels dossier
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Certifie aat

Gebruiker lasersnelheidsmeters (M.W. S.I)
30 juni 2004

o

Naam

Geb. te ^

o
Tilburg, 6 juli 2004

t, kerninstructeur
Unit Personeelszaken regio MW-Brabant
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Ondengetekendem ve¡'k[aren dat

a

met succes heeft dee[genomerl aæn

Autoveiligheidstraining Openbare Weg

o Moerdijk, 2O april 2005

/4

H. Kobes

directeur
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Heeft voldaan aan de eindtermen van de opleiding

Prof-Check
geëxamineerd overeenkomstig het Examenreglement
Politieopleidingen 200 1

HOOFD BU ERING

Genabeek
van

KORPSCHEF POLITIE
BRABANT

EN WEST.

PI.AATS Apeldoorn

15 december 2005DATUM

HOU
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Police Acadeñy ol the Nethertands

F.J. Heeres

.A.M.
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DeeXilÌamne
VefrXf,S optreden bfrj

gevaarlnjk* stoffen
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rnet ka ndidlaaûnunÌrner:

geboren op:

heeft volcilaan aan dle eisen van het exanÌenregnemenrr Veinig optreden
bij gevaarlijke stoffen,

,\fgiftedatrurm: 5 decernher 20nX
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