
o P LITI 12.0017152

þ

r lllil lllll llll llllll lllll llllllllllllllllllll lllllllll llll

r Midden en West Br

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 3 lid 1 van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie, besluit, met ingang

van 21 mei 2012, aan te slellen in tijdelijke diensl voor de duur van de initiële opleiding met een maximum

van twee jaar:

a

Naam

Voornamen

Geboortedatum

Persoonsnummer

Registralienummer

Werktijd per week

Functie

Rang

Werkgebied

Formele werkplek

Plaats van tewerkstelling:

Korpsperiode

Kostenplaats

408712

408712

37,80 uur

Aspiranl niveau 4

Aspirant

Regio Midden en West Brabant

Unit Personeelszaken

Nog nader te bepalen

17711

Salarisschaal :

Trede :

Schaalbedrag (bruto op basis van 36 uur)* ;
,Conform art¡kel 3 b¡s van het Besluit Bezoldiging Politie en de afspraken die zijn gemaakl over het vaste
kortingspercentage voor aspiranten, bedraagt het schaalbedrag 76% van het bruto maandsalaris als genoemd in bijlage I

en ll van het Bbp. Bovengenoemd bedrag is het fe¡têl¡jkê brutobedrag na toepassing van de salariskorting voor aspiranten
en geldt gedurende de gehele opleid¡ng.

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

Tilburg, 16 mei2012.
De korpsbeheerder

H.L.A.

Bolanghabbsndðn kunnen binnen zes weken na de dalum van toezending/ultreiking tegen dil besluit bezwaâr maken.
H6l bezwaar diont schrifreliik en met redenen omklêed le worden gezonden aan: de korpsbeheerder van dê Politie M¡dden en Wêst Brabånt, l.a.v.
Juridischô zak6n, postbus 8050,5004 GB T¡lburg.
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:, Midden en West

Qo&/iz

"lk verklaar dat ik middellijk of onmiddellijk, in welke vorm dan ook, tot het verkrijgen van
m'rjn aanstelling aan niemand iets heb gegeven of beloofd."

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

"Dat verklaar en beloof ik"

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

'lk beloof dat ik de aan mij verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en nauwgezelzal
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 beloof dat ik m¡ 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 ambt
zal schaden."

"Dat beloof ik."

Tilburg, 1 1 september 2012

De ambtenaarDe
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J.A.J T. Mssers
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BESLUIT

De korpschef van politie, hiertoe bevoegd ingevolge arlikel2T van de Politiewel2012, besluit ten aanzien van:

a

Naam

Voorletters

Geboortedatum

Persoonsnummer

Registratienummer

Functie

Rang

Status

Werkgebied

Formele werkplek

lnterne werkplek

Plaats van tewerkstelling:

Opleidingsperiode

Praktijkperiode

Met ingang van 21-05-2012, de plaats van tewerkstelling (interne werkplek) te wijzigen in

408712

408712

Opl. niveau 4

Aspirant

Nivo 4 politietaak

Eenheid Zeeland - West Brabant

UPZ in opleiding

Nog nader te bepalen

School voor Politiekunde, Koperstraat 19, 3067 GL Rotterdam

Team Breda Zuid West, Tuinzigtlaan 45,4814 JW Breda

Tilbu , 13 mei 2013
n s deze,

Management, voor deze,

n Rotlen
unit Personeelszaken Zeeland-West-Brabant

lndien u zich niet kunt verenigen met de inhoud van dit besluit, kunt u overeenkomstig de Algemene Wet Bestuursrecht
binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van dit besluit schriftelük bezwaar maken. Het bezwaarschrirt d¡ent te
worden gericht aen de Korpschef van Politie en te worden ingediend b$ de eenheid Zeeland-West-Brâbant t.a.v. afdeling
juridische zaken, postbus 8050, 5004 GB Tilburg. Voor een voortvarende afhandeling verzoeken w¡j u een kopie van het
besluit mee te zenden met het bezwaarschríft.
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Dê korpsch€f van polilíe, hiertoe bgvoegd ingevolge artikel 45 van d€ Poliliaü/et 20 12, besluit ten aanzien van:

Naam

Voorletterg

Geboortsdatum

Persoonsnummar

Regislralionummer

Funclie

Fang

Status

Werkgebied

Formele werþøk
lntêrne werkplek

Plaats van tewerkstelling

Plartt vrn lewerkstolllng:

Opleidingskwartlel

Korpskwartiel

Met f ngang van 17 mel 2014, de lormelo v/€rkplek en de plaatg van t€workstelling te wiþlgen in:

Werkgebled : Regio Midden en West Brabanl

Formele werkplek : Unit Personeelszaken

408712

408712

Opf. niveau 4

Aspiranl

Nlvo 4 pol. laak

Ecnheld Ze€fand - Wost - Brabånt

UPZ in opleidlng

Tesm Breda Noord

Westbroek 2, 4822zlM ùadd

School voor Pollliekunde, Koporstraat 19, 3067 GL Rotterdam

Team Etten-Leur, Statlonsplein 37,4872 XL Etten-Lzur

Tllburg, 2 jun¡ 2014
De korpschêl van políÎis, nam€ns d€ze,
Do d¡rectour Human Flesource Management/vcpr deze,

M.c. van Rotten 
l"' 

'&*
Hoofd Unlt Personêelszaken Zeeland-Wegl-Brabânt

J

lndien u zich níel kunl vêten¡gen mel de inhoud van dit b€sluit, kunl u over€enkomst¡g d6 Aigcmene wel besluursrechl
blnnen ôen lârmiin van zes weken nâ bãk€ndmakiñg v¡n dlt bêsluit 3chriftel¡jk bezwaar mak6n, dan wel eþklronlsah psr 6-
mail. Het bezwaarschrift dlent le wordon gerichl aan de korpschef van polltia en kan schrlltelilk r,vorden lngadiend bij het
Pol¡liad¡enEtencenlrum, HH-Bgzwaarlokol, poslbus It l, 8000 AP in Zwolle. Als u het bsz$aarschrlll el€klronisch wllt ln
dlenen, is vorãisl dât dit gescând wordl on per 6.mail $iJrdl verstuurd aan hrbozwaarlokêl@i¡ssolland.politíe,nL H6t
bezwaarechrift dient le zijn vootz¡sî van sen úJidel¡jk ¿chlbare handtekening van u of uw gemachtigde En hel bestreden
brrlu¡ldenlingescanórndelêwordêngezondún. voortsdi6t'tlu,tndlsnuvênegeftücordigdwordtdooreengsmachtlgde,
niet zünde €on advocaal, oen lnOescande ondênekendg mâô]ülgkìg moe te zerÉen.

(( waaKzaam en d¡e]ìStllaar Þ
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Aanstelling tijdel ijke dienst
aspiranl

o BESLUIT
De korpschef van politie, hiertoe bevoegd ingevolge artikel 45 van de Politiewet 2012, gelel op artikel 3 lld 2
(voor een driejarige opleiding) of 3 lid 4 (voor een vierjarige opleiding) van het Besluit Algemene Rechtspositie

Politie, besluit, ten behoeve van het volgen van de initiële opleiding, met ingang van 21 mei 2014, in li,¡delijke

dienst voor de duur van maximaal 1 laar aan le stellen

Naam

Voornamen :

Geboortedatum :

Persoonsnummer : 408712

Registratienummer : 408712

Werkt¡jd per week

Functie

Rang

Status

Werkgebied

Formele werkplek

37,80 uur

Aspirant niveau 4

Aspirant

Pol¡tietaak specifiek < l2

Eenheid Zeeland-West-Brabant

Unit Pe¡soneelszaken

Plaals van tewerkstelling:
Opleidingstertiel School voor Politiekunde, Koperstraat 1 9, 3067 GL Rotlerdam

Met ingang van 1 mei 2014, de bezoldiging toe le kennen:

Salarisbedrag (bruto)

Salarisschaal

Trede

Tilburg, 17 juni 2014
De korpschef van politie, namens deze,
De directeur Human Resources Management, namens

f.t
M.C. van Rotten

Hoofd Personeelszaken

lnd¡en u zich n¡et kunt verenigen met de inhoud van d¡t besluit. u overeenkomsl¡g de Algemene wel bestuursrecht binnen
een termijn van zes weken na bekendmaking van dit besluit
bezwaarschrift dient te worden gericht aan de korpschel van

bezwaar maken, dan wel elektronisch per e-ma¡1. Het
en kan schr¡fteli¡k worden ingediend bij hel

Polit¡edienstencentrum, HR-Bezwaarloket, postbus 61 1, 8000 Zwolle. lndien u gebruik maaK vân de mogeli¡khe¡d uw
te ríchten aanbezwaar elektronisch ¡n te dienen, dient u deze vanaf uw e-mailadres bij de polit¡e, gescand in te dienen en

hrbezwaarlokel@ijsselland.polilie.nl. Hel bezwaarschr¡lt dient te zi¡n voorzien van een duídel¡jk zichlbare handtekening van u of
uw gemacht¡gde en het bestreden besluil dienl ingescand mee le worden gezonden. Voorts dient u, indien u vertegenwoord¡gd
wordt door een gemachtigde, niet zijnde e€n advocaat, een ¡ngescande ondertekende machtiging mee te zenden.
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organ¡satieonderoeel Politie dienstencentrum
Dienst HRM
HR Administratie

Behandeld door -

Functie -

Postadres Postbus 618
73OOAP APELDOORN

Bezoekadles -

Telefoon 088-1611213

E-mail

þ
P LITIE

Postbus 61 8, 7300 AP APELDOORN

Ons kenmerk

lJw kenmerk

ln afschrift aan

Datum

Biilage(n)

Pagina

26 mei 2015

0

1

764504

181625

onderwerp Besluit functiewijziging

Beste

Met ingang van 1 mei 2015 word je op basis van artikel 10 van het besluit bezoldiging politie
bevorderd naar de functie van Generalist GGP.
Volgens de landelijke functietabel van de Nederlandse Politie is het volgende van toepassing
Vakgebied LFNP:GGP

Het salaris bedraagt , op basis van schaal , bij een gemiddelde werktijd van
39,60 uur per week. De periodieke salarisverhoging vindt plaats in de maand mei.

Aan jouw functie zijn 24 of meer Onvermijdelijk Verzwarende Werkomstandigheden punten

maximum van je salarisschaal bent bezoldigd, in aanmerking komen voor OVW-periodieken in de
naast hogere schaal.

Voor vragen naar aanleiding van bovenstaande kun je contact opnemen met de HR Servicedesk.
Tot slot wil ik je van harte feliciteren met deze bevordering.

Met vriendelijke groet,

De korpschef van politie, namens deze,
De politiechef van de Eenheid Zeeland-West-Brabant
Namens deze,

B.R. van Gelderen,
Teamchef

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

lnd¡en je je niet kunt verenigen met de inhoud van dit besluit, kun je overeenkomstig de Algêmene wet bestuursrecht binnen een lermijn van
zes weken na bekendmaking van dit besluit schriftel¡jk bezwaar maken, dan wel elektronisch per e-mail. Het bezwaarschrift dienl le worden
gericht aan de korpschef van politie en kan schriftelijk worden ingediend bij het Politiedienstencentrum, HR-Bezwaarloket, postbus 61 1,

8000 AP in Zwolle. Als je het bezwaarschrift elektronisch wil indienen, is vereist dat dit gescand wordt en per e-mail wordl verstuurd aan
hrbezwaarloket@politie.nl. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van een duidelijk zichtbare handtekening van jou of .ie gemachtigde ên
hel beslreden besluit dient gescand mee le worden gezonden. Voorts d¡en je, indlen je vertegenwoordigd wordt door een gemachtigde, niet
zijnde een advocaat, een gescande ondertekende machtiging mee le zenden.
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