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Werktijd per week

Functie

Rang

Werkgebied

Formele werkplek

Plaats van tewerkstelling:

Opleidingskwartiel

Korpskwartiel

Kostenplaats

Salarisschaal

Trede

P
en West Brabant

Aa lling tijdelijke dienst
Aspirant

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

Politiewet 1993, gelet op artikel 3 lid I van het Besluit Rechtspositie Politie, besluit, met ingang

van l5 augustus 201 1, aan te stellen in tijdelijke d¡enst voor duur van de initiële opleiding met een

maximum van twee jaar:

Naam

Voornamen

Geboortedatum

Persoonsnummer

Registratienummer

o

-

van het
gedeelte. Na

berekening opgemaekt worden.

De datum van beëdiging dan wel van verklaring en belofte
het beëdigingsformulier.

Tilburg, 8 augustus 201
De korpsbeheerder,

De divfchef

Belenghebbenden kunnen b¡nnen z€s weken na de datum van
Het b€zwaar dient schriftelijk en met redenen omkle€d te worden gezonden
Brabant, t.a.v. Jurid¡sche zaken, postbus 8050, l)04 GB Tilburg.

4O825O Õ
408250

37,80 uur

Aspirant

Aspirant

Regio Midden en West Brabant

31,5624 EB Eindhoven

Loon op Zand, Tilburgseweg 238, 5161 ME

en

zuivering wordt separaat vastgelegd middels

tegen dit besluit bezwaar maken.
de korpsbeheerder van de Politis Midd€n en West

3

Unit

F.A.P.,

Team

17711
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o
o

(\ raaKzaam dienstbaar>>
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"lk verklaar, dat ik middellijk of onmiddellijk, in welke vorm dan ook, tot het verkríjgen van
mijn aanstelling aan niemand iets heb gegeven of beloofd."

"lk belool dat ik, om iets in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand, middettijk of
onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal aannemen."

"Dat verklaar en bcloof ik"
-lk 

beloof trouw aan de Koningin, aan de Grondwet en aan de wetten van ons land."

"lk beloof dat ik de krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften en verordeningen zal
nakomen en handhaven, dat ik de aan mij verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en
nauwgezet zalvolbrengen 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 beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig,
onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het àmbt
zal schaden."

"Dat bsloof ik."

Tilburg, 08 november 2011

De plv. Korpschef, De ambtenaar,

-)

408250

þ

(\ faaKzaam en cl¡enstlraar>>
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Aanstelling tiideliike dienst
Proettijd aspirant

BESLUIT

Dekorpschefvanpol¡tie,hiertoebevoegdingevolgeartikel 45vandePol¡tiêwet20l2,geletop artikel 3lid2
van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie, besluit, met ¡ngang van 15 augustus 2013, aan te stellen in

tijdelljke dlenst voor de proeflild van één jaar:

a

Naam

Voornamen

Geboortedatum

Persoonsnummer

Registrat¡enurnmer

Werktijd per week

Functie

Rang

Status

Werkgebied

Formele werkplek

Plaats van tewerkstelling:
Opleidingsperiode

Korpsperiode

--
(-

408250

408250
öuót

Met ingang van f augustus 201 3, de bezoldiging toe le kennen:

Salarisschaal

Trede

Schaalbedrag (bruto op basis van 36 uur)

s 2013

kunt verenigen met de inhoud van dit besb¡t, kunl u overeenkomslig dê Algemene Wet Bestuursrecht
na bekendmaking van d¡l besluit schrillelijk b€ilaar maken. Hel beilaarschrifl dienl le wordeñ gericht

van Polit¡e en te worden ¡nged¡end bi de eenheid Zeeland-West-Brabant t,a.v. afdeling jurid¡sche zake¡, postbus 8050,
Voor een voortvarende alhandel¡ng veuæken wü u een kopie van hel besluit mee le zenden met hel bedaarschr¡lt.

37,80

Aspirant niveau 3

Asp¡rant

Politietaak Specifiek

Eenheid Zeeland-West-Brabant

Unit Personeelszaken

School voor Politiekunde, Vijfkamplaan 31,5624 EB Eindhoven

Team Waalwijk - Loon op Zand, Tilburgseweg 23-B Sprang

Capelle

b¡nnen een lerm¡jn
aan de Korpschel
5004 GB Ti¡burg.

--(-

De

De Management, namens deze,
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o
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De korpschef van politie, hiertoe bevoegd ingevolge artikel 45 van de Politiewel2012, gelet op artikel 3 lid 3

(nieuw) van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie, besluit, met ingang van 1 juni 2014 aan te stellen in

vaste dienst:

Naam '-
Voornamen : CD
Geboortedatum : 

->

Persoonsnummer : 71e4 I qO! ZSO
Regislratienummer : 14101994

Korpsfunctie : Medewerker Primaire Politietaken A

LFNP- functie : Medewerker GGP

Werkterrein : GGP

Aandachtsgebied '.

Specifieke functionaliteit :

Rang : Agenl

Status : Executief

Salarisschaal

Trede

Maand periodiek

OVW-periodieken*

- t
e
e

o
En met ingang van 12 juli2014, het volgende te wijzigen in:

Dienstverband : 36 uur

Werkgebied : Eenheid Zeeland-West Brabant

Formele werkplek : District Oosterscheldebekken

lnterne werkplek : Wijkteam Goes

Plaats van tewerkstelling / gebouw : Valckeslotlaan 6, 4461 SE Goes

* Aan uw functie zijn 24 of meer Onvermijdelijk Vezwarende Werkomstandigheden (OWt/) punten toegekend. Wânneer u op
uw periodiekdatum m¡nimael 1 jaar op het maxímum van uw salarisschaal bent bezoldigd kunt u in aanmerking komen voor
OMÂ/ periodieken in de naasthogere schaal.(art. 9a Bbp)

Tilburg, 7 iuli2014
De korpschef van politie, namens deze,
De politiechef van voor deze,

lnd¡en u zich niet kunt verenigen met de inhoud van dit besluit, kunt u overeenkomst¡g de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van dit besluit schrifielijk bezwaar maken, dan wel elektroniseh per e-
maif . Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de korpschef van politie en kan schtiftelijk worden ingediend bij het
Politiedienstencêntrum, HR-Bezwaarloket, postbus 61 1, 8000 AP in Zwolle. Als u het bezwaarschrift elektron¡sch wilt ¡n

dienen, is vereist dat d¡t gescand wordt en per e-mail wordt verstuurd aan hrbezwaarloket@ijsselland.politie.nl. Het
bezwaarschrift dient te zijn voorz¡en van een duidelijk zichtbare handtekening van u of uw gemachtigde en het bestreden
besluit dþnt ingescand mee te worden gezonden. Voo¡ts dient u, indien u vertegenwoordigd wordt door een gemachtigde,

niet zijnde een advocaat, een ingescande ondertdtqr1(Èfäfrr*¡igifäëfffiéFfltjlaar>l

!
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Onderwerp
Besluit plaatsing

Personeelsnummer
122220

Dienstverbandnummer
01

Datum
'10 juni 2016

Pagina

1

Retouradres: Postbus 1 00, LK I , 3970 AC Driebergen - 12222001 I 23718

r-rrlf)
l-

Geachte (IfI)

Met de brief van 1 5 december 201 5 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 geen gebruik gemaakt van de mogel¡jkheid 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
Medewerker 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 ovenivegingen om tot dit besluit te komen verwijs ik u naar eerdergenoemde brief van
15 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 t/m 11 en voor
gedurende maximaal 25 jaar.
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Onderwerp
Besluit plaatsing

Personeelsnummer
122220

Dienstverbandnummer
01

Datum
10juni 2016

Pag¡na
2

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 daaîtoe 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 eniof plaats

van tewerkstelling onderwerp van gesprek zal zijn.

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 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 h t b e I a n g ste I I i n g sre 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://wrvw.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 bezwaaradviescomm¡ss¡s 

- 

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 b¡ 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.
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Hoogachtend,

de korpschef van politie,

namens deze,

'l

--a
directeur programma personele reorganisat¡e
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