Datum
21 november 2007
Ons kenmerk
2007-0000483938

de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen
de korpsbeheerder van het Klpd
de voorzitter van de raad van toezicht van de
Politieacademie
het ministerie van Justitie
de voorzitter van het Algemeen Bestuur Vts PN
i.a.a.
- de korpschefs van de regionale politiekorpsen
- de korpschef van het Klpd
- de (fgd) hoofdofficieren van Justitie
- de voorzitter van het college van bestuur van de
Politieacademie
- de algemeen directeur van de Vts PN
- de directeur van de Rijksrecherche
- de hoofden P&O van de politiekorpsen
- de hoofden FEB van de politiekorpsen
- de politievakorganisaties d.t.v. het CAOP
- de leden van het LOSA

Onderdeel
DGV/POL/AB
Inlichtingen
mr. B.A. de Rooy
T 070-4267586
F 070-4267440
Uw kenmerk

Blad
1 van 2
Aantal bijlagen
0
Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Onderwerp

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Betrokkenheid CGOP bij samenstelling van
(bezwaar-)commissies

Internetadres
www.minbzk.nl

Met de politievakorganisaties is tijdens het overleg met de Commissie voor
georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken (CGOP) van 18 oktober jl.
over het bemensen van commissies zoals een bezwaaradviescommissie en
andere paritair samengestelde commissies, het volgende afgesproken.
Vóór 1 januari 2007, vóór de opschorting van het overleg met de RGO’s, waren
vakbonden in de regio’s nauw betrokken bij de benoeming van leden van
vorenbedoelde commissies. De CGOP heeft op voormeld overleg aan de orde
gesteld dat er na de opschorting een situatie dreigt te ontstaan dat
vertegenwoordigers van vakbonden geen deel meer zullen uitmaken van
bedoelde commissies.
Uit een oogpunt van evenwichtige belangenbehartiging in bedoelde commissies
is het derhalve gewenst dat daarin ook vakbonden vertegenwoordigd blijven.
Ik vraag uw medewerking om hieraan uitvoering te kunnen geven.
Ik verzoek u voortaan mij mee te delen dat u voornemens bent een dergelijke
commissie in het leven te roepen en over te gaan tot benoeming van leden. Uw
melding zal ik direct doorgeleiden naar de politievakorganisaties die in de CGOP
zijn vertegenwoordigd. Van die zijde zal dan door mijn tussenkomst een
voordracht worden gedaan van een kandidaat die in uw commissie benoemd kan
worden als vertegenwoordiger van de politievakorganisaties.
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Ik verzoek u belanghebbenden van de inhoud van dit schrijven in kennis te
stellen.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
de directeur Politie,

J.C. Goet
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