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Bij lagen

Geachte heer Bouman,

2
Bij beantwoording de datum

In het BGOP van 23 augustus ji. is er overeenstemming bereikt over een nieuw
arbeidsvoorwaardenbeleid voor de politietop. Het vastgestelde beleidsdocu ment
en de concept AMvB-wijziging treft u bijgaand ter informatie aan.

en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts een zaak in uw
brief behandelen.

Belangrijkste elementen van het nieuwe beleid zijn de volgende:
•
•
•
•

er is een nieuwe salaris- en toelagestructuur vastgesteld;
er wordt een woonplaatsvereiste ingevoerd voor politiechefs van regionale
eenheden, alsmede flankerende voorzieningen om de verplichte
verhuizing te stimuleren;
nieuw beleid ten aanzien van het dienstautogebruik, dat politiebreed
geldt;
er is een gedragscode voor buitenlandse dienstreizen afgesproken.

De met de vakorganisaties overeengekomen regeling wordt opgenomen in de
bestaande politierechtspositie. Ik heb de procedure ter formalisering van de
AMvB-wijzigingen thans in gang gezet. Zodra de regelgeving in het Staatsblad is
gepubliceerd, zal ik u daarover informeren. De afgesproken regeling brengt met
zich mee dat met de datum van haar inwerkingtreding het zogenaamde
Beleidskader arbeidsvoorwaarden politietop (Bapt) uit 2007 en eventuele
regionale arbeidsvoorwaardenregelingen t.b.v. korpsleidingen komen te vervallen.
De inwerkingtreding van het nieuwe arbeidsvoorwaardenbeleid is voorzien per 1
januari 2013. Daarbij wordt thans uitgegaan van onmiddellijke werking, zonder
overgangstermijnen. Ik verzoek u daarom de voorbereiding van de implementatie
ervan ter hand te nemen.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
na
deze,
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A.F. Gaastra
Directeur Bedrijfsvoering Politie
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