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AKTE VAN AAI{STELLING

Dr lorprbrhærdr¡ vlr dr i¡0io Midd.n m Wctlr.ûrnt, hie{or brvorgd ingwdç
f{td 26 ur dr poliütw.t, bcluitrn b rbilm:

TIAAM
vOOINAfi,lGN
gE¡OOf,TËDATUlt{'
PCRÉOl+f ELgNtiJMMEI 101C50

o MCT nrcA{l{O VAt{ : 17 mrrt2003

A^RD DIENSTVET¡AND : Tfdoliikr d'rnt voor b.p-d.lijd voor
dr duur vrn do briroplriding oonform
.rüktl Slid I ¡ßV,?

DL['T V,AIiI DT FROEFTIJO : Dur¡r sr Ò bi¡opl¡kllng

}YCIKGIIICD
DICNI¡ïOl.ÐEtOCEL
XOSTTN?LAITEISJMMCR
nÆ{G

: i¡gio Middrt m Wstlü¡nt
: Unlt Fcronlrlü*ür
:0î10t2
: Arpitrtt

o

O"ftlEiKF{e: dr rrblling gmhi.d ond¡r vooôrfior¡d dd brtuokkm
v6r I jnrnl 2@4 ¡lrqû voor dr ryorl5t.

Yllbur¡, n Fur/d2ûot
OT KORP'IEFI€ERDIR,

Altkoold¡

n¡mm¡dra,
DË wnd

. Togcn dit börluit l¡ br¿nnrr rndgclfik tþor hrt indlen.n vrn ¡dr btam¡r¡cfidft b¡iincn ze¡ r¡'¡kcn: n¡ krnni¡fiqn¡ bü dC Korpctotrcqrdcr v¿h dc R€gjopofltic Mlddcn ¡n W¡ci Br¡brnt. .:
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"lk a/vtor, dat ik middellijk of onmiddallijk, ondcr wclkc vorm of voonrcndscl ook, tot
hct vcr"krijgon mijrer ranotclling aen nþmand, wie hij ook zij, icts hob gcAewn of beloofd,
of zelçlrcn of balowrì".

"lk zu€a", d¡t ilt, om þts hocacneamd in mijn botrckking to dorn of tr latcn, v¡n
ni¡rn¡nd hoogonoemd, nriddollük of onmidd¡llljk, cnigc þ¡loltcn of gcochtnkcn zal
aant'loman".

Zo wrerlflr hrlpo mij 6od Almæhtlgl

"lk avlcrtr'q¡w ¡ån dc Koningin, aan da Grondwct on aan dc wcttrn drs Rijks".

"lk ¡v\¡..r drt ik dr krechtons d¡ mt uitgrvrerdigd¡ voor-sohriftrn on wrordrningcn
z¡l nrkonnn ¡n hendhewn, dat ik dr rnij wret¡aktt opdrechtln zal volbrongcn cn d¡
zrkon, we.n.n ik door mijn embt k¡nnic draag on dic mijrlr gohrim zijn toorcrtrouwd, of
waar\¡.n ik ll¡t'r¡¡rrtrouwrlijk k¡r¡kbr mort b¡grijpen, niot zal oBcnÞrnrn ern ¡nd¡rcn dan
aan hon, mn wio ik volgcnr d¡ wrt of ¡mbtsh¡lw tot mcdedcling wrBlicht bm, cn d¡t ik
mij els on nauwgrzot on ijrrcrig politþrmbt¡næ z,zl godrrgrn."

Zo wrerlfk holpo rnil God Almrcñtlgl

O tlbrilrÍ¡, 30 ¡opbmbcr2003

Hoofd Ðivigic Opcratiorulc Ondcrstêuning, Dc ambtenaar, ,
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" Middcn on Wc¡t tr¡bant

Ex. Pers. dossier

a BESLUIT

De Korpobehocrder van de Rcgio Middcn rn Wi¡t tsrabant, hicrtoc bcvoegd ingcvolge artikcl26
van dc Politicwet 1993, gelet op hot Bccluit vrn 7 bbruari 2006 (staetsblad 65-2006) houdcnde
wijziging van hct tsesluit reRgcn politie on ertikcl 2 van hct tscsluit Trkon Vrijwilligc Ambtenaren van
Politic, bc¡luit hn aanzien van:

Na¡m:
Voorn¡n¡en
Geboortedatum

Perroonsnunrrncr

Regietratienurnmcr

Funclh

Status

Wcrkgcbicd
Formcl¡ wcrkplck
Plads van bwcrk*tclling

(f,
{f-t

--a Iouà)401660
401650

Rang

Mrdrw. Vrijwilligc politic

Survdllent
Vrijwillig pol.rmbtcnear

Rcaio Middrn rn W¡¡t Brabent

3 Tr¡m Gllzc Rijcn-DonÍ¡cn

Bu¡mu Gilzc Rijcn-Ðongrn

Mrt ingang van 20 þni 20l'l de rang als volgt te wijzigrn:

Functic : Mrdrwrrkrr Vrijwilligc Folitic

Rang : egont

Oosterhout, I juni 2011
De korpsbeheerder
Namen¡ dezc,
De dielrictscn-iùf '

'll

F
Gezien PMA/PF:
Belanghôbbenden kunnen binnen zes u¿eken nâ de datum vañ toezending/uítreiking tegen dit besluit bezwaar maken.
HeQazwaar d¡ent schrifteliik en met redenen omkleed le worden gezonden aan: de korpsbeheerder van de Politie Midden en West Erabant,

t,a.v. Jurldische zaken, postbus 8050, 5004 GB Tilburg
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Naam:

Voornamón

Geboortedatum
Persoonsnummer
Registratienummer

Functie

Rang

Status

Rang

Status

p TITIE

.u-_-

-rI
;ñ;-l oúd)
401 650

Medew. Vrilwillige politie (61 1 5008)

Agent
Vrijwillig pol.ambtenaar

Hoofdagent
Vrijwillig pol.ambtenaar

WiJziging rang

BESLUIT

De korpschef van politie, hiertoe bevoegd ingevolge artikel 45 van de Politiewel2Ql2, gelet op
artikel 2 van het Besluit Taken Vrijwillige Ambtenaren van Politie en het Besluit Rangen Politie,
besluit ten aanzien van:

a

Werkgebied : Eenheid Zeeland-West-Brabant
Formele werkplek : 3 Team Gilze Rijen-Dongen
Plaats van tewerkstelling / gebouw : Bureau Gilze Riien-Dongen

Met ingang van I september 2014, de rang als volgt te wijzigen

20't4
, namens deze,

West-Brabant, voor deze,

lndien u z¡ch niet kunt veren¡gen met de inhoud van dit besluit, kunt u overeenkomstig d€ Algemene wet bestuursrecht
binnen een têrmijn van zes weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar maken, dan wel elektronisch per e-
mail. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de korpschef van politie en kan schriftelijk worden ingediend bü het
Polit¡edienstencentrum, HB-Be¿waarlokel, postbus 611, 8000 AP in Zwolle. Als u het beãvaarschrift elektronisch wih in
dienen, is vereist dat d¡l gescand wordt en per e-ma¡l r,lordt verstuurd aan hrbezwaarloket@tisselland.pol¡tie.nl. Hel
bezwaarschrÍft dient te zijn voor¿ien van een duidelijk zichtbare handtekening van u of uw gemachtigde en het bestreden
bgsluit dient ingescand mee le worden gezonden. Voorts d¡ent u, ¡nd¡en u vertegenwoordigd wo¡dt door een gemachligde,
niet z¡inde een advocaal, een ingescande ondertekende machtiging mee te zenden.
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persoonsdossier

o Middcn on West Brabant
o Divisie Operationele Ondersteuning

o
ßorc:-r/os

BESLUIT

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

o

NAAM
VOORNAMEN
GEBOORTEDATUM
PERSONEELSNUMMER
WERKGEBIED
DIENSTONDERDEEL
RANG

--D
-',ffi
: Regio Midden en West Brabant
: Unit Personeelszaken
: Adspirant

MET INGANG VAN 17 maart 2003

de plaats van lewerkstelling te wijzigen in

DIENSTONDERDEEL

KOSTENPLAATSNUMMER

: Divisie Operationele Ondersteuning

: Unit Ondersteuning

: 850632

Tilburg, 19 november 2003
DE KORPSBEHEERDER,
namens deze
DE DIVISIECHEF

o ttfl

Tegen
weken

dit besluit is bezwaar mogelijk door het indiensn van een bearvaarschrift binnen zes
na kennisname bij de Korpsbeheerder van de Regiopolitie Midden en West Brabant.

a
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Ex. Pers. dossïer
a P LITIE

o Midden cn West Brabant - "

o
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:
Naam : O
Voornamen : Q t

a
Geboortedatum
Persoons- / registratienummer
Met ingang van
Aard dienstverband

-

401650 to,¡ø)
1 5 decerñber Zóoo

Vaste dienst, artikel 2 lid 1 Besluit Rechtspositie Vrijwillíge Politie

Werkgebied
Dienstonderdeel
Plaats van tewerkstelling
Kostenplaatsnummer
Functie
Rang

Regio Midden en West Brabant
District Oosterhout
Teambureau Rijen, Team Gilze en Rijen
136003r
Vrijwillige Ambtenaar van Politie
Surveillant

Oosterhout, 2 november 2006
DE KORPSBEHEERDER
Namens deze,
DE KORP

o
De Dl HEF

beã,aar mog€li¡k door het indienen van een bearyaarschrifi. U dient uw bezwaarschrÍñ, schriftelijk

binnen zes weken ne detum van toezending / uitreiking te zenden naar de Koçsbeheerder

en West Brabant, postbus 8010, 5004 GA te Tlburg.
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o Midden en west Braban[*. pers. dossiei

Akte van aanstelling in tijdelijke dienst

BESLUIT

Regio Midden en West Brabant
District Oosterhout
Teambureau, Team Gilze en Rijen
1 360031
Vrijwillige Ambtenaar van Politie
Surveillant

a

o

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

-

Geboortedatum : e \
Persoons- / regístratienummer : 4016 50 lCt'ú )
Met ingang van : 15 decem'ber 2006
Aard dienstverband :

Tijdelijke dienst voor de duur van de proeftijd, artikel 3 lid 2 Besluit Rechtspositie
Vrijwillige Politie.

Werkgebied
Dienstonderdeel
Plaats van tewerkstelling
Kostenplaatsnummer
Functie
Rang

DE

o

'Dit besluit vervangt eerder opgemaakte besluit d.d. 2 november 2006

2007
DE EERDER

besluit is bezwaar mogelijk door het indienen van een bezwaarschrift. U dient uw
schriftelijk en met redenen omkleed binnen zes weken na datum van

/ uitreikíng te zenden naar de Korpsbeheerder van de regio Midden en West
postbus 8010, 5004 GA te Tilburg

kennisgenomen
ã¡ .. ..L.1.:.!.:"1!3 T.
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a P LITIE
EXEMPI"AAR

PERS DOSSIER
o Midden en West Erabant

BESLUIT

De korpsbeheerder van de Regío Midden en West Brabant, hiertoe bevoegd ingevolge artikel
26 van de Politiewet 1993, besluit om aan te stellen
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Persoons- / registratienummer
Met ingang van
Aard dienstverband .

Vaste dienst, artikel 3 lid 3 Besluit Rechtspositie Vrijwittige Politie

401650 / 401650 )
O

Werkgebied
Dienstonderdeel
Plaats van tewerkstelling
Kostenplaatsnummer
Functie
Rang

Oosterhout, 21 oktober 2008
DE KORPSBEHEERDER

15 december

Regio Midden en West Brabant
District Oosterhout
Team Gilze Rijen-Dongen, teambureau
13341

Vrijwillige Ambtenaar van Politie
Surveillant

Namens deze¡/
o='T::ru"' EF

Je/eþø,/ /d /4þ/ roo/

o /

dit besluit is bezwaar mogelijk door het indienen van een
schriftelijk en met redenen omkleed binnen zes datum

/ uitreiking te zenden naar de Korpsbeheerder van Midden en
postbus 8010, 5004 GA te Tilburg

I

Ondertekend
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TRUC Í, E RE@, E LIN G @ FT I,S c H E EN e E LUI Ðss,G,vA¿Ei,,

........ (voorlrttrr.¡ + rcht¡rnnm + ¡r¡¡þj¡¡¡rlm),

..i,.qt..{.L,.0. [*d) (dr.pen.¡*nn:rrr), bohs¡rndrþr

Ç lx -,& s rt ., .s.:.. ûn y, *r(b¡¡nrr¡nir)

op ...3.L:,ø,t.:.f.,{.Ír7; 1orr¡¡nr)

drt ik ktnni¡ ltrrb çnornrn v.n do inhoud vrn dr inrtructil,
grnoomd in utikoi 41 rrgnling'ogtirche rn çluidrignrlrn'.

t
t

o

'Dlt vrrklrring clirnt u ví¡ r¿w lridinggrvrndo tr l¡trn opn m.n ln uw Frr¡oonlifkr Dorsírr (FD)

'/uölr,l
1 . Do tn dlkol 29, rorrtt frcl, y.n hat R.glomont wd<oorsrqats an vukoustcktns I9g0
g0noemù d/'/nta.n .n û ln .ilile| I nngovtozon hulpwd.n¡ngffinslan wfzon prsøut of
gtrrpon v.n rrtrøfian ttn, do dtutæ lngorichto nmlolærluþta not do imwlfiing ziJnth
opt¡æh. an gr,hffitþllrllon noçtûr,slunn.
2. De ln het conto lld èodørlb prwtnn wotün ..ngûrnzon, mdtt zt! rn
qprcúrlr inrfucûr ffiôf,,n glDktttn, wún gtwez.n wonlt q mü 

'/nûn 
û

stdtæhlolltkt tt eivlehæn|o,ilke æn',,quuúi.s vu1 h.l dlncl ú t'dtttat.vetætzoß.t v.n
æhúoolbtr,/lf6ontû tlt, hotçdrr¡g nù nrcttovcnwsggtbruíkcnfp h
of,liæl'. on çltüotrignún .n t l gttnnsto rtjgedrry wn û û.ûott en bosluwúr
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P LITIE
o Middü on Wüt lr¡brnt

Ex. Pers. dossier

Aa nwijz ln gis bes liui¡t

De Ol¡lricbchrf, Ei¡tict Oorhahout, politirregio Middm ¡n Wr¡t lnbrnt,

Gclct sp rtll¡l ttO lld,ú rn füÌrol 1G3 vrn dl Wbgmvorkror.swrt 1994,
Grtr opltld 7 vln l\.t !.rluit rlcohotondrno¡krn;

Gclr( o7 h¡t rnrndrrtrbo¡lult v¡n dr Korprcltrrf politirrqio Middcn rn Wrrt'lrrbtRt ern dl ondrr
dczr rgio ¡r¡¡orirrndt d¡þiohehel¡ d.d.14 mret 1gg6;

lrldl:
l{rlü!'r :-D
\born¡nll :e
€obooôdrturn : 

-rl-i*ronertnunmr :{olcoo ("A)
irng : Survrilbnt

M.t ingüg vrn : I rpnil2007

Aen h wljÐn d¡: "t disnar rdtmendyro-app.r..t mrrk Ðrtgm gpr /tlcotrrt 7110 MKlll"

Oorbrhout, 1:2 iûtâQtl

Dc Korp¡chrl
Nrmrn¡drz¡{
o.D'ry.firelrrttf¡

a

o

t

Ean.x.mplr¿r uit tr riktn l.n Drtrokkon
f,ln cxrmplrar ttn boño¡w vrn prnontrlr dordtr

a
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"Bediena ar ademana lyse"

vørklari;ng ui:tg€reikt aan :

Ne*m:
Voomam,:
Voorûoübtt:
Goboorhd¡tu,nrr:
Rmo,:
F¡r¡oonsnLrmrntr:

o Mldd¡n rn Wr¡t,lr¡brnt

-

.D

-

-

Sr¡¡rvrilla,*
401,6ã0

o

Voor hot volgon vüt do im¡truotio "Bodbnr¡r rdbmrndy.æ-rpprnrt
Drågr t¡rpo Atcoto¡t 71 10 MK Íll',

O Waarhlj do bcnodigde kcn,nic en,veardigfrodon b bczjtron.

Gilzc-Rijqn, rpril 2AAT

r
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met goed gevoþ heeft deeþenoñten aan de

Module Waarnemer
Snelheidscontroles Laser I ¡rcouBô
(Laser Patrol)

Apeldoorn
30 novernber 2006
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cornrnissaris van politie
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PI.AATS

DATUM
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