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¡ Midden en west era¡aFlsoonsdossigr

Aanstelling tijdelijke dienst
Opleiding Aspirant

BESLUIT

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

Politiewet 1993, gelet op artikel 3lid 1 van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie,

beslu¡t, met ingang van 08 november 2010, aan te stellen in tijdelijke dienst voor de duur van de initiële

opleiding met een maximum van twee.iaar:

Naam

Voomamen

Geboortedatum

Persoonsnummer

Registratienummer

Werktijd per week

Funclie

Rang

Werkgebied

Formele werkplek

Plaats van tewerkslelling

-

407782 O\ÐC\
407782

37,80 uur

Aspirant niveau 2

Aspirant

Kostenplaats

Regio Midden en West Brabant

Unit Personeelszaken

Politie Opleidingscentrum Zuid Nederland en eventuele

stageplaatsen

17711

Salarisschaal

Trede

Schaalbedrag (bruto op basis van 36 uur)

De datum van beëdiging dan wel van verklaring en belofte van zuivering wordt separaat vastgelegd middels

het beêdigingsform ulier.

Tilburg, 15 oktober 2010

De korpsbeheerder 7

De

Gezien Pl!tA,/PF:

^Belanghebbenden 
kunn€n binnen zes weken na de datum van toez€nding/uilr€iking tsgen dil beslu¡t bêzwâar mak€n.

let bezwaar dienl sdrr¡nelijk en met redenen omkleed te worden gezonden aan: de korpsbehsêrder van de Politie M¡dden en West
Brabant, t.a.v. Jurid¡sche zaken, postbus 8050, 50ø GB Tilburg.
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" Midden en West Brabant

"lk zweer, dat ik middellijk of onmiddellijk, in welke vorm dan ook, tot het verkrijgen van mijn

aanstelling aan niemand iets heb gegeven of beloofd.".

"lk zweer, dat ik, om iets in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand, middelijk of

onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal aannemen".

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

"lk zweer trouw aan de Koningin, aan de Grondwet en aan de wetten van ons land"

"lk zweer dat ik de krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften en verordeningen zal
nakomen en handhaven, dat ik de aan m'rj verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en
nauwgezet zal volbrengen en de zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij
als geheim zijn toevertrouwd, of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet
zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot
mededeling verplicht ben"

"lk zweer dat ik mr1 zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig,
onkreukbaar en betrouwba ar zal ziin en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt
zal schaden.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

Tilburg, 01 februari 2011

De Korpschef, De ambtenaar,.,"'') .-/

-

407782
a
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Ondergetekende verklaart dat

Dienstnr. f\ÅW407782

geboren op 23 juni 1992 te Bergen op Zoom

werkzaam bij de regiopolitie Midden en West Brabant, de cursus

Lasers nel heidsmeter (MWS I),
LaserPatrol

met goed gevolg heeft afgesloten.

Waalu¡¡¡L2.9

cqry'susòoo[&n"il'. I -\

Certificaatnr:
Lspatl 10929164

r 2011

ce rtif icaat
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Ondergetekenden verklaren dat

Dienstnr
407782

werkzaarn bij de regiopolitie Midden en West Brabant,
de instructie

" Bed ienaa !' adem a nalvsê-â oparaat'n

merk Dräger type Alcotest 71 10 MKlll heeft gevolgd, waarbij de
ambtenaar heeft aangetoond de benodigde kennis en vaardigheid
te bezitten.

Waalwijk, 4 oktober 20ll

Kerninstructeur;
C

Certificaatnr:
41c111004191

<< \^raaKZaarn e¡r clie¡rstbaarn

er tificaat
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" Midden en West Brabant

o BESLUIT

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

Politiewet 1993, gelet op artikel 3 id 2 en artikel 3a van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie,

besluit, met ingang van 21 april 2012, aan te stellen in tijdehjke dienst voor een proeftijd tot uiterlijk 21 april

2013
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407782 Oqd
407782

Naam

Voornamen

Geboorledatum

Persoonsnummer

Registratienummer

Werktijd per week

Functie

Rang

Status

Werkgebied

Formele werkplek

lnterne werkplek

Plaats van tewerkstelling

Kostenplaats

Salarisschaal

Trede

Maand periodiek

Schaalbedrag (bruto op basis van 36 uuQ

39,6 uur

Politie Surveillant A

Politie Surveillant

Surveillant

Regio Midden en West Brabant

2Team Breda Zuid West

2Team Breda Zuid West

Bureau Breda Zuid West

O
O
1-
,-

Opmørking: B¡jgaand treft u een brochure aan over de invoering van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Pol¡tie. De
functie waarop u nu wordt aangesteld is een functie die formeel per I januari 2012 wordt omgezet naar een LFNP-
funct¡e. De functie waarop u thans wordt aangesteld is daarmee tevens formeel uw u¡tgangsposÌt¡e voor de invoering van
het LFNP.

Breda,'f6 april2012

De korpsbeh\erder

Namens dqael

De districtrch{f

--r?
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van toezend¡ng/uitreiking tegen d¡t besluit bezwaar maken.
Het bezwaar dient schrifrelijk en met redenen omkleed te worden gezonden aan: de korFbeheerder van de Polit¡e Midden en West
Brabant, t.a.v. Jurid¡sche zaken. postbus 8050. 5004 GB Tilburg
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Aanstelling in vaste dienst

O BESLUIT

De korpschef van politie, hiertoe bevoegd ingevolge artikel 45 van de Politiewet 2012, gelet op artik€l 3 lid 3

van het Besluit Algemenê Rechtspositie Politie,

beslu¡t, met ingang van 21 aprll 2013, aan te stellen ¡n vaste dienst:

Naam

Voornamen

Geboortedatum

Persoonsnummer

Regislratienummer

Werktijd pêr week

Functie

Rang

Status

Werkgebied

Formele werkplêk

lnterne werkplek

Plaats van tewerkstelling I gebouw

(-
407782 totø
407782

)

39,60 uur

Opl. niveau 3 (doorstroom) (110501 1)

Surve¡llant

Pol¡tiesurve¡llant

Eenheid Zeeland-West-Brabant

7 UPZin opleid¡ng

1 Team Roosendaal

School Politiekunde R'dam

--(D

Opme*ing: De Íunctie waarop u wordt aangesteld zal na de overgang van korpsÍunct¡es naar LFvP-funct¡es worden
gewi¡z¡gd naat de ñeest vergelükbare LFNP-funclie overeenkornslig de transponeringstâbel. voot meer ¡nlormat¡e over
het Landel¡jk Fuñcriegetuuw Nededendse Politie (LFNP) zie httpfl¡kwerkb¡idepol¡tie.pol¡líeacademie.polit¡e.nl

deze,

Management, voor deze,

van

-

lrfø6 a unit f rsoneelszaken Zeeland-West-Brabant

¿

lndien u zÈh n¡et kunt veren¡gen ñet de ¡nhoud van dit beslu¡t, kunt u overeenkomslig de Algemene Wet Bestuursrecht binnen een termin
vân zes weken na bekendmaking van dt beslu¡t schriltelijk beryaar maken. Het bezwaeßchrill d¡ent te rcrden ger¡cht aan de Korpschel
van Polil¡e sn te worden ingedi€nd bij d€ eenhekl Zeeland-West-Erabant l.a.v. afd€ling juridischs zaken, postbus 8050, 5004 GB Ïlburg.
Voor een voortvarende afhandel¡ng ver¿oeken wij u een kop¡e van hel besluit mee le zenden met het bezwaarschrift.
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Aanstelling ln vasle diensl,
w¡Jzlg¡ng dienslverband, plaals
lewerkstelllng en bezoldiging

I
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BESLUIT

De korpschof vran pol¡lie, hiertoo bevoegd ingavolgô arllket 45 van de politieïret 20f2, gelet op artlk,el 3 lirl 3(ni6uw) vån hel Besluit Algemone Rêchtsposilie Polltie, beslull, met ingang var¡ 0l-il1-?0ts ¿a,ì tê stelûn rnvasto d¡ènst:

Naâm . @;l1fl
Voornamen : (.æTéFÌ
Gêboortedatum , ffi.,rt. tD
Persoonsnummor : I233g0(oud MW4o77Bz)
Reglslralienummgt . 12a3g0 (Oúd Mw407782)
Korpsfunclie : Medewerker prima¡re pol¡t¡staken A
LFNP- funclis : Medeyrerker GGp (130.1660925)
Werklerreln

Aândachtsgebied : _

Sp€citieke functionaliteit : _

Bang : Agent
Slelus : politietaak Spacifiek

Safarisschaâl

Trede

Maand poríodiek

OVW-periodiêkan'

En mol ingang van 24-0 1 -2015, hel votgende ta wijzigon in:

Dienstverband : g9,60uur

We*gobied : Eenheid Zeeland-Wesl Brabant
Formele werþlel( : Oosterscheldebokken

lnternewerkplek : Ooslorscheldebekken

Plaats van tswerkstelllng / gebouw : 
Ç - ,;- IKostenplaats : -

' Aån wv tunclle lln 24 of rneer Onvemiidol¡ik V€r¿warende We*ornstandigheden (OVW) punten loegekmd. Wanneer u op
úw-p€rlodlekdalum mjnimanl 1 jaar op het mâxlmum vãn uvr sala¡isrchaal b€nt bezoìOgO úrìnt u ín aañmerking komen vooi'
OVW periodiekèn in de fla¡ìslhogere schãal.(an, 9a Bbpl

.I1lturg,2f 
lanuari 2015

De
van ZeelanôWast-Brabanl, voor

dv Póilliechef èn Hootd Op€¡al¡àn

tndan u zich niât kunt verenig¿n mel de lnhoud vafi fl¡l bês¡uh. k¡,nl u overeerd(on'$lig {þ ,qhcmerE ìtÉl Þstuußrscht
tlrnên con leín¡n vøn ¿s6 stsri na b€keñdmaking va¡ dl b€sluil sckiftel{k beavaar md(on. dan rrll êl€ldrorl!Õh pe¡ e-
n!dl. Þlr{ bg:yü.ånaflriff d€nl lè rmrd.n gfücht aen de kotp3ctt6, van polltic en kan rchli?tèfijf wordon îng€dard t4 hol
Po¡üld.ndr'E6'ltrum, HR.8a¿rwa&ksl, poSbos 61 l. 8000 AP iD Avoil8. Ak u het bGur$arsôhrilt rfêkl¡onbch '{ilt ¡n

úsnao. b vârelsl dat dt gescåfid rðrd an per Hrail rro ü vors{uurd aât fubezwâafokal@É,6sllard.plitiê.nL l-lct
baãr¡¡rLhrilt úifi¡ le zqn voor¿¡ei vân asn di,¡delûk dthtbarÊ ¡añdâlening van u ol riri gena6trlþd6 ên hol bor¡rod.ñ
bêifuh (¡crü lrææsnd nls€ te *ordon gÊzorden. VoorB derìl u. ind€n u verleleûrvoordqd ryordl door een oemlcltigde,
f¡€a 4nd6 cen rdvocâ¿l, eofl lfpelca¡rdê oodadelrend€ mâcldb¡î0 íp8 te ¿ofden.

6)
Þffi){t
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organisatieonderdeel Politie dienstencentrum
Dienst HRM
HR Administratie

Behandeld door

Functie

Postadres Postbus 618
73OO AP APELDOORN

P
þ

Bezoekadrès

Telefoon

E-mait serv¡cedeskHR@politie.nl

Ons kenmerk

Uw kenmerk

ln afschrift aan

Datum 15 maart 2016
Bi¡lage(n) 0

Pagina 1/2

onden¡verp Besluitaanstellingdoorstromer

Beste-Ë

Met ingang van 1 februari 2016 ben je gestart met de vervolgopleiding niveau 4.
Je plaats van lewerkstelling wijzigt tijdens het schoolgedeelte naar de locatie van de
school, tijdens het praktijkgedeelte blijft dezeZB13O00 Basisteam Oosterschelde-
bekken.
Je plaats van tewerkstelling is Valckeslotlaan 6, 4461 SE Goes.

Huidige rechtspositie:
Je aanstelling blijft ongewijzigd en je blijft aangesteld in de rang van medewerker GGP.
Wanneer je huidige arbeidstijd nu 38 uur per week bedraagt, heeft dit geen
consequenties gedurende de opleiding. Tijdens de opleiding werk je namelijk ook
gemiddeld 38 uur per week (36 uur op school en 40 uur op het team).
ls je arbeidstijd meer of minder dan 38 uur, dan betekent dit dat je tijdens de opleiding
teveel of te weinig uren werkt. Deze uren zou je dan na je opleiding extra moeten
werken dan wel terug moeten laten plannen.
Dit gegeven kan voor jou aanleiding zijn om in Youforce een verzoek in te dienen om je
arbeidstijd oedurende ie opleidinq te wijzigen naar 38 uur per week. Wanneer je klaar
bent met de opleiding, ben je er zelf verantwoordelijk voor om in Youforce je arbeidstijd
weer aan te passen naar de huidige situatie. Hiervoor maak je in Youforce gebruik van
de tab'Dienstverband', tegel 'Arbeidstijdwijziging'. Een wijziging van je arbeidstijd heeft
o.a. consequenties voor wat betreft je pensioen, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
Wilje je arbeidstijd liever niet aanpassen, dan maak je vòòr de start van de opleiding
afspraken met je leidinggevende op je huidige team, in samenspraak met de planner,
over de wijze waarop na afloop van de opleiding de teveel of te weinig gewerkte uren
worden gepland.

Afbouwtoelage:
Je kunt eventueel in aanmerking komen voor een afbouwtoelage conform artikel 15
BBP, mits je aan de voorwaarden van een afbouwtoelage voldoet.

(Artikel 15 van het BBP stelt dat aan de ambtenaar wiens bezoldiging als gevolg van het buiten toedoen van
de ambtenaar beëindigen of verminderen van de operationele toelage, bedoeld in art¡kel 14 een blijvende
verlaging ondergaat die tenminste 3% bedraagt van het salaris, een aflopende toelage wordt toegekend, mits
de ambtenaar eerstbedoelde toelage direct voorafgaande aan het tijdstip van deze beéindiging of
vermindering ervan, gedurende ten minste twee jaren zonder wezenli,ke onderbreking heeft genoten. )

( \^.aa KZaarn er1 clierlstllaar' >



Datum

Ondenuerp -

Pagina 2/2 þ
P LITIE

De procedure voor het aanvragen van de afbouwtoelage kun je vinden in Youforce. Een
maand na de start van de vervolgopleiding kun je de aanvraag indienen. De HR-
administratie zal dan voor jou bezien of je in aanmerking komt voor een afbouwtoelage.
Je kunt echter niet naast een afbouwtoelage ook nog een operationele toelage
ontvangen. De eventueel nieuw te ontvangen operationele toelage wordt gekort op de
eventueel te ontvangen afbouwtoelage.
Aangezien je aanstelling niet wijzigt, mag je gedurende de opleiding de onder-
scheidingstekens dragen die bij je huidige rang behoren.

Vakantie-uren:
ln principe behoudt je als 'doorstromer' dezelfde verlofrechten als regulier personeel.
Heb je bij het begin van de vervolgopleiding nog vakantie-uren (VK-uren) over, dan dien
je er naar te streven dat het tegoed aan VK-uren uit de oude functie zoveel als mogelijk
vòòr de start van de opleiding wordt opgenomen. Hou hierbij rekening met ingepland
vakantieverlof door de politieacademie, zodat je daarvoor geen verlofuren tekort komt.
Het is in ieder geval niet de bedoeling dat je een verlofberg bewaart tot na de opleiding.
Ook is het niet mogelijk om deze uren - uitgezonderd door de politie-academie
ingepland verlof - tijdens je opleiding op te nemen.

Na het behalen van je diplom a, zal je worden bevorderd naar de functionele salaris-
schaal en de rang die van toepassing is.

Voor vragen naar aanleiding van bovenstaande kun je contact opnemen met de HR
Servicedesk.

Rest mij nog je veel succes te wensen met je nieuwe werkzaamheden

Met vriendelijke groet,

De korpschef van politie, namens deze,
De directeur Human Resource Management,
voor deze,

.-
Teamchef C Operationele Begeleiding en Training

*Dit bericht is elektronisch aangemaakt en daarom niet van een handtekening voorzien

lnd¡en je je n¡et kunt verenigen met de inhoud van dit besluit, kun je overeenkomstig de Algêmene wet bèstuursrecht binnen
een termjjn van zes weken na bekendmaking van dlt besluit schriftelijk bezwaar maken, dan wel elektronisch per e-mail. Het
bezwaarschrift dient te worden ger¡cht aan de korpschef van pol¡tie en kan schriftel¡jk worden ingediend bij het Politie-
dienstencentrum, Dienst HRM, Team Arbeidszaken - Bezwaarloket, Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn. Als je het
bezwaarschrift elektronisch wil indienen, is vereist dat d¡t gescand wordt en per e-mail wordt versluurd aan
bezwaarloket.hrm@politie.nl. Het bezwaarschrift dient te zijn voorz¡en van een duidelijk zichtbare handtekening van jou of je
gemachtigde en het bestreden besluit dient gescand mee te worden gezonden. Voorts dien je, indien je vertegenwoordigd
wordt door een gemachtigde, niet zijnde een advocaat, een gescande ondertekende macht¡ging mee te zenden.

((\ raaKzaatn etl clietìstbacl')
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P LITIEOrgan¡satieonderdeel Politie dienstencentrum

Dienst HRM

HR-Adm¡nistratie

Behandeld door HR Administratie

Funclie HB medewerker

Telefoon 

-

Postbus 618,7300 AP APELDOoRN

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum

Bi¡lage(n)

Pagina

-

l.a.v. afdeling DIV

Postbus 61 I
73OO AP APELDOORN

12s380 I

5834525

22-'t2-2016

0

1

E-ma¡l

Posladres

Onderwerp Besluit functiewijziging

Beste (E)

Het doet mij genoegen je te kunnen feliciteren met het behalen van het politiediploma niveau 4.

Met ingang van 1 december 2016 word je aangesteld als Generalist GGP en op basis van artikel

65 van het Besluit algemene rechtspositie politie blijf je geplaatst op het Basisteam

Ooslerscheldebekken (2813000). Je plaats van tewerkstelling is Valckeslotlaan 6, 4461 SE Goes

Volgens de landelijke functietabel van de Nederlandse Politie is het volgende van toepassing

Vakgebied LFNP :GGP

Werkterrein LFNP :n.v.t.

Aandachtsgebied LFNP : n.v.t.

Specifieke functionaliteit : n.v.t.

lnzet op vakgebied : n.v.t.

HetbrutosalarispermaandbedraagtO',opbasisvanlO,bijeen
gemiddelde werktijd van 39,60 uur per week. Hieraan is de rang van Hoofdagent gekoppeld.

De periodieke salarisverhoging vindt plaats in de maand (IfD

Daarnaast zijn aan jouw functie 24 of meer Onvermijdelijk Verzwarende Werkomstandigheden

punten toegekend. Op grond hiervan kun je, wanneer je op de periodiekdatum minimaal 1 jaar op

het maximum van je salarisschaal bent bezoldigd, in aanmerking komen voor OVW-periodieken in

de naast hogere schaal.

Veßie 2015120'l (( \Ârââ KZâcîrn en d i erìst lraa r >>



Datum 22-12-2016
Onderwerp Bosluit functiewijziging

Pagina 2

Voor vragen kun je contact opnemen met de HR Servicedesk via het contactformulier op intranet,

e-mail (als je geen toegang tot het politienetwerk hebt) of telefonisch.

Rest mij nog je veel succes te wensen met je nieuwe werkzaamheden

Met vriendelijke groet,

De korpschef van politie, namens deze,

De politiechef van de Eenheid Zeeland-West-Brabant

namens deze,

-

Teamchef

. Dit bericht is elektronisch aangemaakt en daarom n¡et van een handtekening voorzien.

lndien je je niet kunt verenigen met de inhoud van dit besluit, kun je overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van zes weken na
bokendmaking van dit besluit schriftelük bezwaar maken, dan wel elektronisch per e-ma¡1.
Het bezwaarschrift diènt te worden gericht aan de korpschef van politie en kan schrifteli.jk worden inged¡end b¡j het Politiedienstencenlrum, Dienst HRM, Team
Arbeidszaken - Bezwaarlokot, Postbus 61 8, 7300 AP Apeldoorn. Als je het bezwaarschrift elsktì.onisch wil ìndienen, is vereisl dat dit gescand wordt en per e-
mail wordt verstuurd aan bezwaarlokel.hrm@polìtie.nl. Het bezwaarschrift dient te z¡jn voorzien van een duidelijk zichtbare handtekoning van jou of je
gemachtigde en het bestreden besluit dient gescand mee te worden gezonden. Voorts dien je, indien je vertegenwoordigd wordt door een gemachtigde, niet
zijnde een advocaat, een gescande ondertekende macht¡ging mee te zenden.

veßie20151201 (\ raaKzaaln elì diensflraar>>


