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"lk a,vcar, dat ik middcllijk of onrniddcllijk, ondcr urolkc vorm of voorwendsel ook, tot
hot vcr*rijgrn rnrjncr eanstelling aan nicmlnd, wic hij ook zij, icts hcb gcgcven of bcloofd,
of zelçvet of btlown".

"tk ã/v.cfr, dat ik, om Ícts hocaenaamd in rnijn betrokking te doen of te laten, van
nicmend hoegonaamd, middollijk of onmiddcllijk, onigr bolofrcn of gcschenkcn zal
¡annornarfl.

Zo wrer.llik holpt mif God Almæhtlgl

"lk zvrraartrouw aan dc Konirlgin, aan dâ Grondwct.n ean dl wettcn dcs Rijkr".

"llt aralr d* ik d. mij verstoktc opdrachbn zal volbrcngcn .n do zekon, waaruan
ik door mljn rtnbt krnni¡ dnag rn dio rmij als gohoim zijn toovcrtrcr¡wd, of wrervan ik hct
vortrouunlijk lnr*tor rnoct bcgrijpcn, nict zel oprnbann a¡n ¡ndurn dan aen hon, aan
wi. k volgtrc dr w¡t of ¡rnbtrh¡lr¡o bt rnrdodoling vrrplioht bcn, .rì dat ik míj als oen
nauwgorot rn ijwrig, politiormbbnelr zll gcdregon."

Zo wrrlflk holpr n[ God Almechtlg!

Tilburg,, 4 novormbor 2002

Do ambtcnaari
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Tcgen dit besluit is bcavaar mogclijk door het indienen van cen bea¡earschriñ binnen zes
wsken na kennisnamc bij de Korpsbehecrder van tle Ragiopolitic Midden on Wæt Brabant.

I n

o

o



P TITIE

nLJ tl ZLzï
r3 e é.f/- f

êXemPia"ii
persoonsdoss¡ero Middrn ¡n Wr¡t lreb¡nt

o

a IESLU¡T

Dc korpsbrhlordor v¡n do Rqio Middcn on W¡st tsrabant, hiÊrtoc bcvocgd ingevolgc artikcl
26 vrn do Politiei¡v¡t 1993, b¡oluit ven:

Num
Voommtr
Góoorbdrtum
P¡r¡onool+ / rgirtnticnu m mrro
Wcrkg¡bh!
Dicn¡tondrrd¡l

Functir
RrnE

dc renrtrlling b vorlrngrn Cs volgt

fitbt ingmg ven
Arrd dion¡tvorltnnd

Duu¡ vry¡ ¡lr prorfrüd
Wrktijd prrw¡¡k

:(El
:400811 oUá
: Rcaio Midd¡n rn Woct Br¡b¡nt
: Unit Prnonocl¡zakon

: Arpirrnt nin¡u 3
: Arpirent

: 12 rugustus 200ã
: Tijddljkr dicnst voor d. duur van do procftijd, artikrl
3l¡d 2 AARP.

: 6 mund¡n cn f 7 dagen, tot uitorlijk I mmrt 2006
:3ô uur

Sti¡tu¡ : Folitbt¡¡k AFUF Spccifiole

o Tilburg, 23 a,rgurtus
DE

T¡on dlt beslu¡t is bcaiå¡r moooliJk door hd lndicnEn v¡n .en boavaarschrifi. U dlent uw bczw¡¡rschrill, sclrrlftclljk

Gn m.t rcdcnGn omklæd b¡nnrn zc8 vvokon ne datum van to€zcndlng / u¡lrcfking t zcndcn n¡ar dc Korps¡rhcêrdar
van de rcgio Mldden cn Wcsl Brab¡nt, poslbus Eof 0, fX)4 GA tc Tllbury.
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EXEMPI.AAR

PERS. DOSSIEN

sESLUIT
):

Ðr korpsbüorrdcr vrn do Rrgio Middcn rn Wc¡t Bnbent, hirrtoe brvorgd
inganolgr rrtik¡l 26 v.n d. Foliticwot 1993, b¡aluit om t n te ¡trlbn in v¡stt dicnst:
N¡rm : 4DVoomgnrn ; 

-G¡ùoorbdrtum ' 

-

Frr¡oon+/ ngirtrdirnumrì.r : ¡100t11 Oúd
tllrt ingeng ven : 28 jenu¡ri 200C
A¡rd dbn¡tvrrbrnd :

Vrb dirn¡t, rrtik¡l 3lid 3l RP

rrvafl(tii¡d prr vrrk
þflkgúiod
Dim¡þndrrdr¡l
Plr.t¡ vrn bwrrkrblling
lfuñnphfi¡numm.r
Ft¡nctb
R¡ng
Sbå¡.
Frnoonlijkr rtetur

Ondrr brkmning vrn d¡ nanolgondr btzoldiging:

Srl¡¡i¡¡noíönnitcit þ rk¡nrn v¡n
Sahrl
Jrrn
Mr¡ndon

Oo¡brhout,

o Middtn rn Wrst lrab¡nt

36 uur
Rrgio Mlddrn ¡n W¡rt Ereb¡nt
District Oo¡t¡rhout
T¡enrbunru. T¡rm Oostarhout
1350013
M¡dewrft¡r EPF A
Açnt
Folitioh¡k AFUF ¡p¡cifirk
Folitþbrk AFUF rpecifirk

(-
O
--

r7 2?31

O

a

o

2006

lr bcamrr mogetik door hrt indi.n o vtn ccn boar¡¡ruchrill. U dirnt uw boai,eecchrift, rctrdfLli,k

túnnrn zc¡ wckon ne datum van toezcnding / uitreiking lc zcndcn nnr dc KorpcÒcheclücr

¡n Wc¡l Bnb¡ú, postbur 8010, 5001 C'rt tc Tilburg.

!
9

o

o Onde(ekend I
d.d. ob-or-zco!
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C P L I T I E sxpers.dossier

a

o Midden.n Wert lrrbrnt

3¡¡lult
gr korprbch¡¡rdrrvm dc Rcgio Middcn ¡n Wr¡t Brabent, haartoc bcvocgd ingcvolgo ertikcl
2t vrn dr Folitiowrt, br¡luit op vrrzook ven:

O

Nerm : Q
VoorRrmrn : (D
G¡toodrdetutr i ta--
Prr¡oon¡- / r,rgirhrthnummrr : 400t11 ÕUó[

o

lfìr.rkgn'bi.d
Oilr¡¡tond¡rdrl
Pl..{t ven brmrkrblling

Funetir
Rrag

Rrgio Middrn ¡n W¡¡t trrbent
Oi¡trict Oo¡brhout
Termbu rrru, brm Oo¡tlrllout

n¡dmrr'k¡r IPF A
Agcnt

I'L - oat- zoe I
ÐE KORPSGCÞIEERDER
lllm*t¡ drzo,
DE DISTRICTSÞIEF

//lt

h.t rrb.irbp.t¡oon rlr voþt b wijrigrn:

t\frrt lngnng vm : 26lbbru¡ri2006
Gcm. mrküjd perunrk : 3E uur
€rhligtot '. Xþnurri 2007
Arbridrprtroon : p¡riod¡¡ vrn 152 uur mot dr¡rin zovo¡l mogrlljk do
grltorn rlodrli5it vm 9 uur ptr wrrkdry

Bovrn¡ûrrnd elbriüprtroon zrl eutonrrti¡oh wordon vrrlrngd, tot h¡t mom.nt d¡t of dr
ucrknrmrr of dr uarkgovrr rengcrft drn rrçling tr wilþn ranp¡s$n ten gorolgc v.n ocn
g.rúi¡¡gd. ¡itmtþ bijÕôn vln dr brtsolqken prrtijrn.

Oo¡tlrhout, 1 bbnleri 2006

¡s btzrve¡r mogclük door het indícnrn v.n !ür bozvv¡¡rtchrllt. U dlcnl uw bozw¡¡rschrifi, rchriñolijk

omkhod binnen ze¡ weken n¡ d¡tum v¡n toczcnding / uitrciking tc zmdcn naar dc Koçsbch.crdcr

!I

oq

dr .n WGst B¡.b¡nt, poetbur 8010, 500¡l GA lo Tilbuq"
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Certificaat

Modutre waarnemer snelheidscontroles Laser
2 juni 2044

o

O

Naam

Geb. te

Tillrurg,9 j,tni 2AA4

allj kerninsn:r¡cteur

Unii Þersoneelszaken regio MW-Brabant

cer t ifícaat
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a P LITIE exsmplaar'
pefsoonsdoss¡ej.o Middon ¡n Wrst lnbrnt

Aktr vrn r¡nrt¡lling ln tijdrlljk¡ di¡n¡t

SGSLUIT

De korprboh¡¡r'd¡rv¡n û Rrgio M¡ddan rn Wcsl Bnbrylt, hi¡rtoc bcvorgd ingcvdgo artikrl
26 vrn d¡ Politþr¡vot 1993, brcluitvrn:

a

o

Nr¡m
Voornm¡r¡
G¡öoor-tdrtum
Plr¡oneel¡- / rrgirtreticnummar

W.d(g.bi.d
Qierrtondrd¡rl

Funcür
Rrrg

dr r*r¡ü¡lling b wilzigen elrvolgt

lúlrt ingrng v*r
Arrd dion¡tverbrnd

Dtur væ¡ dr Brodlijd
Wrktijd peru¡¡k

:l-
:D
;!!i!?ìl¿
: R¡gio Middrn rn W¡rt Ërrbrnt
: Unit Ftr¡sn¡l¡nkrn

: lcpinnt niveou 3
: l¡p¡r-,

: 12 uguctur 2004
: Tijdrlljkr di¡n¡t vsor dr duur v¡n dr proclTijd, ertikd
t t¡d 2 !ARP.

: l jur.
: 3G uur

St¡t¡¡ : Fslitirtnk AFUF Spooifiok

En dr bezoldiging tr wijzigon rlrvolgt

Mrt ingrng ven
Sohrd
Sdrri¡¡ncil¡rnitrit b rd<mcn vrr
Jrr¡n
Mr¡nd¡n

Tilburg. 29 juli2004.
DE
Namonc dozo,

¡

T.eDn dlt b.tlult b bcanner mogclilk door hol lndirnan v¡n a.n b.¡r|¡richrlfr. U dlcnt uw bczu¡a¡adrdft, rcfirlftcfl¡k
tn mct rGdencn omklccd binnan zo¡ rvckcn ne d¡hJm van toczendlng / uihciklng tc zcndcn n¡ar dr Korp8bchaafdcr

o v¡n do rrfo Mlddcn ¡n Wcst Bøbent, poslbua t010, ü004 cA tc Tilburg.

-
O
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o Middon cn Wcst trebant

Arnrblling

Dr korpehhccrdø vrn dr Rogio Midd.n rn Wcst Brabrnt, hiorto¡ bcvocgd inçvolgc ertikcl
2ô vm dr Folitirvrt, b¡cluit:

ì.¡¡rlî :l-
Voornmtn :(D
G¡boort¡ddum :--
Prr¡oon¡-/ ngirtntirnumm.r : ¡l@811 /{O0tll òUd
Wrrkgrbird : Rrgio Middrn rn W¡¡tBr'rbrnt
ph.tr ven bnrrkcblling : T¡rn Oo¡þrûout
Funotþ : ttll¡danrkor IFF A
R*rg : Agrnt

Gellt op dr pbrbing in Írct krdr ven dr corgnni¡¡tþ Zþn n¡r¡' 2010 tt Blrtsm op:

Funoti
Rmo
Ph.tr tÐmrkrbting
Mrt ingrng vrn
Funotirt¡odr
Korbnplr$
Ko¡bn¡oort
$btu¡ vôór wijziging tunotir
Shtu¡ nl wijziging tunotir

: M¡dannrkrr IFF A
: Agont
:T'¡rn Os¡t¡rfiout
: I lbbru¡ri 2007
:1f13003
: 13331
:13
: Follfrtrllr AFUF Sprelflrk
: Folithtrlk AFUF $proifirk

an fnlt Ëdüìrn omkl¡rd to ¡vord$ güondtn ttn: dt korptbohr.rdcr van do polltit
v. Juritllrch¡Zrk rì, podbur 8010, 50(X GAt Tllburg.

o Voor wlt b.tt lt d¡ molivrft vrn dit lleduit rn v.rd.tr bijzonddldrn votwijc ik n¡¡r hr(
betntbndo voorg.nomf,l br¡lu¡it. Voor u L dc bindingrtrrmijn vrn krechtzoels dio grldt
conform hrt vigorcndr Fr¡oncrl¡brbid, rfgrprocrdord in hrl grzrmrnlijk onrhg
Korprhiding/RcO/OR op 24 m¡¡ñ 2006.

Tlburg,30 2007
DE
namaRs

>¡

binn n zos wokon m dr drtum v¡n toczcnding/ultro¡king l¡ton dil br¡luit botunrr m¡kon.
Hot bczrv¡¡¡

DE

a

Mlddon.fl
¡chrlltollJlt
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"Bed ien aar ademanalyse"

verklaring uitgereikt aarÌ :

P

Narm:
Voomaam:
Voorlcttors:
Gcboortedatum:
tlang:
FersoonsnummGr:

o Midden tn W.¡t tnbrnt

---(-
rAgcnt
40081 1 ogtci

o

a
vo-or hct volgcn van do instructic "BodieRaer adcmanalyrc.apparaatÐräger t¡rpc Alcotost 71 10 MK lll,

waa'bij dc benodigde kcnnis on vaardighedcn te bczitten.

Dolsgriljuli2007

/--
é

a
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o Midden ¡n W¡¡t lr¡brnt

Aanwijzing:sbesluit

De Di¡trict¡ch¡f, Di¡tict oo¡t¡rhor¡tr politircgio Mirlden rn wcst Brebent, ,

Çeht op lrtikel f 60 lid S .n rrtik¡l 163.van dr Wogrnvork¡ersr¡rt 1994,
Geh op f,tik l 7 vrd h.t t¡¡luit tleoholsndr¡zo¡k¡n;

Gelrt op hot mrttlrtlbe¡luit vln dr Korprchef polltiorgio Middrn rn W¡ct Br.rbrnt ren dt ondr
dczr r¡io m¡orbnndrdi¡Íict¡chrú¡ d.d. 14 mnrt lggt;

P LITIE

t
t¡lr¡l:

N|rllt

Vootrnman

:(-

:(frD
G.booûd.t{rm

P¡noot*rrmm¡r :400ûlf

Rrng :Ag.nt

fttlct irErng vul: 4iuli2007

Aan þ w[arn d¡: "Êadimür rd¡rnrnel¡¡r+rpprr.eet rùork Orlgor typr rAlcotrct 2110 MKlll'

t Oo¡bûrotÊ, 7 rptmbrr2007 $,

De Koro¡clrf.
ttamonl ffilD{'oi.lryyfd

Eón cxcmplmr uit tc r¡¡kon mn brtlokkcn¡
Eón cxamplmrten bcho¡vo v¡n pcnonrle dortlrr

3

a
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o Middrn on Wrrt Bnbrnt

KENNISNAHE
,TST'RUCTIEREGEL'A'G'OPTTSCHEENGELU'DSS'GTAI.EIV'

Hicrbij vrrklerr lk

- 

(voorlcttcrs + achtorn¡¡m + moisþsnalm),

400t11 oud (dc-pomnummor), behor¡ndo tot

Tcem Oo¡tcrhout (trrm/t¡nit)

op 1t lbbrueri 2009 (detum)

dat ik konni¡ hob çnomcn v.n dc inhoud vrn do in¡truatic,
gcnocmd in rilikrl4l rogcling 'optisehc cn goluidrsignrhn'.

/'/ |

'DezG vcrkladng diont u via uw lcidinggevcndc tc laten opnemcn in uw Fcrsoonlijkc Dossicr (PD).

I Ailikotl
l. Dc in uil,al 29, orrslc lN, van hcl Rcglcnaal vcrf<ccrvrgrús on vcûccÊlakens l0e0
gcnæmde dlensten oa do in trlßcl I eangcwcnn hulpttcrlon¡neø¡ctlstcn w{zcn pcr*rcn ol
gwqn ven orlßon n .en, & deaûoe íngark;hte ørrlouúldgon mel dc lwtctkt¡tg zlj¡tdo
o4/tlsol|. .n gcluldsþlr.lon mogên òostutan.
2. Dc in âr{rrllstoltd botlælcbpcrsonnworûo nngewcten, nrdalziia.n
spcciab inst¡uctþ hobben gcfucAcn, weerín gøwczcn woldlt q ondcr attldcn dc
slnfiæhtclljko tr civialuchtoiltkc ænsaqwnticsvaa lnt dltccioîittdkcclvao,onaken van
schaû ú lotscl lijdcns do ¡tl hot M cn h nectic ven !ßggebrukers op û
opttæho cn geluitlssigntbn en het gÐvúcnsla tlþcûr¡g van dc bctto$<cn års/;uutdcr

O
Handtckming



EXEMPI.AAR

PERS, DOSSIER

0{

P LITIE
o Middrn an W.st lnbrnt

Rogio Midden rn Wost Bnbmt
D¡3trict Oo¡t¡rftout
T¡rm Oo¡brhout, tr¡mburr¡u

ftLd.mrk.rIPFA
Agrnt

tlLzrl

Ondertekend

o

a
lo¡luit

Dr korprbchosd¡r vln dr Rcgio Middcn ¡n W¡st Brebent, hitrtoc bcvocgd ingcvolgc ertikel
2ô ven dl Folitiar¡rt br¡luit bn ¡rnzi¡n v¡n:

N¡r¡r¡ :

Voorn¡m¡n :

Gobood¡d¡tum :

P¡noon¡- / rgistretionumtn.r : 400t11 r400811 Õuô

1=
O

o

o

tV.rl(gab¡.d
Dbn¡tondord..l
Fl¡*r vrn hrrrrlrrtelli ng

Functb
Rmg

dr plntsbmrkrtrlling bwijzigrn in

Dl¡nrbndrrdrl
PbS bunrkrblling

Korlnplelr
ftlrt ingrng vtn

Oo¡bûrout 13

íl,ll'fìan¡

Di¡trict Ooslrrhout
Tr¡m Noodhulp Oostcrhout
Bure¡u Oorbrhout (Europark ll)
13361
1juli2009

T'.gon dit b6luit ii bt¡uv¡.r mogclüI door h.t indlrnln vln crn brar¡r¡¡ehrill, U diont uw bca¡v¡rr¡chrill, schrillolijk
ln mol cdm¡n omhl..d binn¡n zcc wrkcn n¡ drlum vrn loazandlng / uitrriking lc zcnd¡n nalr do Korpsb¡hccrdcr
vrn dr nglo Mlddon rqWrrtlr¡b¡nt, Bortbur 6050, 500¿f Gt to Tilburg.

E
o

o
o
o

a

((\ €aKZAAm en cl¡enstbaarn d.d. {-to -2"oJ



E)lF.MPI.AAR
PENS DOSSIER

P

a-1-

-

40081 1/40081 1

þ

Besluit

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

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Persoons- / registratienummer

Rang

Werkgebied
Dienstonderdeel
Plaats van tewerkstelling

Functie

de plaats tewerkstelling te wijzigen in

Dienstonderdeel
Plaats tewerkstelling

Kostenplaats
Met ingang van

Tegen dit besluit is bezwaar mogolijk door het indienen van een bezwaarschr¡fr. U dient uw bezwaarschrifr, schriftelijk

en met redenen omkleed binnen zes weken na datum van toezending / uikeiking le zenden naar de Korpsbeheerder

van de regio Midden en West Brabant, postbus 8050, 5004 GB te Tilburg.

LITIE üüüflHttüüuffI

r Midden en West Brabant

Regio Midden en West Brabant
District Oosterhout
Team Noodhulp Oosterhout, bureau Oosterhout
(Europark ll)

Medewerker BP.F ß ßPf ft
Agct¡lt ti.{ì¿^.,i

q

District Oosterhout
Team Geertruiden berg-Drimmelen,
teambureau
13321
23 januari2010

Ondertekend
d.d. 3-rrz- ? ote

o

o
oq

( \¡\rctc1 tØitËt m en cl ¡ellstbaal' >>
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o Midden en West Erabant
[x. i:¡:i:. ili.::-.;cr

o BESLUIT

De korpsbeheerder van de Regio Midden en West Brabant, hiertoe bevoegd ingevolge artikel 26
van de Politiewet 1993, gelet op artikel 10 van het Besluit Bezoldiging Politie, besluit ten aanzien
van:

Naam:
Voornamen

Geboortedatum

Persoonsnummer

Registratienummer

Werktijd per week

Functie

Rang
Status

Werkgebied

Formele werkplek

Plaats van tewerkstelling

Salarisschaal
Trede

Maand periodiek

Oosterhout, 27 jaíituari 201 0

(-
1f2

-D

400811 0r{r\
40081 1

38 uur

Medewerker BPF A (TH)

Agent
Politietaak spec. < 12

Regio Midden en West Brabant

3 Team Geertruidenberg-Drimmelen

Bureau Geertruidenberg

Met ingang van 28 januari 2010 de functie en bezoldiging als volgt te wijzigen

Functie : Medewerker BPF B (TH)

Rang : Hoofdagent

Status : Politietaak spec. < 12

D
t

De

De

Gqzien PMA/PF:
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van toezending/uitreiking legen dit besluit
Het bezwaar dient schriftelük en met redenen omkleed te worden gezonden aan: de korpsbeheerder
t.e.v. Juridische zaken, postbus 8050, 5004 GB Tilburg.

!rr: n n i s : i: :'i tr.rt e n
¡r.! . 2)-_gfg.¿cs

!
o
(¡
o
f
o
o

(( v\,aa Kzaam erì cl ierìstbaar r>

West Brabant,
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o BESLUIT

De korpsbeheerder van de Regio Midden en West Brabant, hiertoe bevoegd ingevolge artikel 24 van de

Politiewet 1993, besluit ten aanzien van:

10.0005t¡ll

Midden en West Brabant

Ex. Pers. dossier

Wijziging formele werkplek en plaats
van tewerkstelling

Naam:

Voornamen

Geboortedatum

Persoonsnummer

Registratienummer

Werktijd perweek

Functie

Rang

Status

Werkgebied

Formele werkplek

Plaats van tewerkstelling

Formele werkplek

Plaats van tewerkstelling

-

400811 OUd

(-

Met ingang van 1 juli 2010, de formele werkplek en de plaats van tewerkstelling te wijzigen als volgrt

_+ooet t .t

38 uur

Medewerker BPF B OH)
Hoofdagent

Politietaak spec. < 12

Regio Midden en West Brabant

3 Team Geertruidenberg-Drimmelen

Bureau Geertruidenberg

3 Team Noodhulp Oosterhout

Bureau O'hout Europark ll

Kostenplaats 13361

Oosterhout, 5 november 2010

De

Gezien PMA/PF:

Belanghebbenden konnen binnen z€s weken na de datum van toezend¡ng/uilre¡king tegen dit besluit bezwaar maken.
Het bearraar diênt schrinelük en met redenen omkleed te worden gezonden aan: d€ korpsbeheerdEr van de Politie Midden en West Brebant,
t.a.v. Juridische zaken, postbus 8050, 5004 GB Tilburg.

o

o
og

deze,

( \¡rrcllâ r(ZËlâ m en d ienstlf aa r >>
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Bedienaar ademanalyse
llll¡ tll¡ l¡¡trr ull alrr¡ lrrr¡ r¡[r rrnr .

rtlt t¡¡{t llilt ltrtt Ittt

t72Lõl
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Neam:

Voornam¡n

Gcboortrdrtum

Fcruoonsnummor

Rrglslralicnummrr

Functh

Wcrkgobiod

Form.lc wikpbk
lnt rno warkplak

Pl¡ets vân towarkit.lling / g.bouu,

lnltrno wcrkpLk

Plaats v¡n lowcrkrlolllng / gobouw

P LITIE

Wjzlglng lntornr wrrkplek cn/of
Ple¡t¡ tow¡rk¡t¡lllng / gcbouw

-

G(-t
400811 CIUú\
,t00811

M¡drworkrr BPF D (NH) (1.123004)

Ecnhold Zooland-Wo¡t-Brabant

3 T¡¡m l,loodhulp Oo¡torhout

3 Tcem ltuodhulp

Bur¡¡u O'hout Europark ll

Tc¡m Altone

Doornrewrg 2, 4258 GZ Nieuwendljk

1.a.v.
kopie

O 3ESLUrl

Do korpschrf van polltic, h¡ertoo bövocgd ingovolge artik¡l 27 van do Politiewet 2012,

be¡lult ton eanricn ven:

Mot ing¡ng ven f 3 juli 2013, do ¡ntcrnc werkplok cn/of do pla¡ts van t werkstdling to wÜzigon:

Doze wijziging duurt ultcrlijk tot 13 jul¡ 2015 of zovcel e¡rdcr tot hct momsnt dat do plaalcingsprocodurc in

hot kadu van do poruonolo roorganlsatie lendolílko polltio ie afgerond.

Oort.rhout, t jull 2013

Dc korpochof van pofitlo, namons dozo,

Dc politbchof van Zccl¡nd-Wcst-tsrab¡nt, voor dlcze,I
Plv. dlstdctsáu,,år|, r

lndion u n¡et kunt verenigen mel de inhoud van dlt besluit, kunl u ovðrðenkomstþ de Algamene Wet Be$uursrecht
binnen lermijn van z€s rveken na bekândmaklng van d¡t b6lu¡t schriftelilk bezwaar mâken. Hêl bszwaerschrìtl diênt le
wordsn g€richl aan do Korpschel van Polilie €n te $orden ingediend bij de eenheid Zeeland-Wesl-Brabanl
juridlsche zalon, po3tbus 809), 5004 GB Ïlburg. Voor een voortvar€nde afhandeling veeoeken wij u een
besluit meo lo zondeû mst hst b€zwearschrifl.
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Besluit plaatsing

Personeelsnummer
172237

Dienstverbandnummer
01

Datum
l0jun¡ 2016

Pag¡na

1

Retouradres: Postbus 1 00, LK 1 , 3970 AC Driebergen - 17223701 I 24966

Geachte l-a
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
Generalist GGP, gewaardeerd op schaal1!

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 overuvegingen om tot dit besluit te komen venrijs ik u naar eerdergenoemde brief van 1

december 2015.

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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Sta¡Tdatum

Vanaf eerdergenoemde datum geldt de functie voor u. Dit betekent dat u vanaf dat moment

aanspraak heeft op de bezoldiging die brj die functie hoort en werkzaamheden gaat verrichten

die passen bij die functie. Hieroverzullen afspraken met u worden gemaakt. Uw leidinggevende
zal daarloe zo snel mogelijk 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 zì¡n.

Plaats 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 ben't 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 h t b e I a n g ste I I i n g 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:i/www.reorganisatie-politie.nl/bezwaarplaatsing. De voor
deze website noodzakelijke persoonlijke inloggegevens worden gelijkt¡dig 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 (Bezwaarloket.hrm@politie.nl). 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 schriftekjke indiening moet het bezwaarschrift gericht worden aan de korpschef van politie en

kan worden ingediend b¡ het Politiedienstencentrum, Dienst HRM, ïeam Arbeidszaken -
Bezwaarloket, Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien 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.
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Hoogachtend

de korpschef van politie,

namens deze,
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directeur programma personele reorganisat¡e
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