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Toepassing van artikel 64 van het Besluit
algemene rechtspositie politie

1

Artikel 64, lid 1 Barp biedt de grondslag om in bijzondere gevallen in het
belang van de dienst een (individuele) ambtenaar te verplaatsen.

2

Indien de ambtenaar op grond van artikel 64, lid 1 Barp verplaatst is, zijn in
de leden 2 t/m 6 van hetzelfde artikel de aanspraken van de ambtenaar ten
gevolge van de verplaatsing vastgelegd. Voor toepassing van deze leden
wordt verwezen naar de memorie van toelichting behorende bij deze leden
(zie Staatsblad 2012 510, blz. 29).
-

3

Artikel 64 Barp ziet alleen op individuele verplaatsingen, en niet op
collectieve verplaatsingen.
a

Een collectieve verplaatsing is een verplaatsing van een gehele afdeling of
een geheel team naar een andere locatie.

b

Het bevoegd gezag kan tot een collectieve verplaatsing besluiten op grond
van haar algemene beheersbevoegd heden. Dit geval kan zich bijvoorbeeld
voordoen wanneer het bevoegd gezag besluit om een of meerdere locaties
dan wel politiebureaus te sluiten of samen te voegen, met als gevolg dat
alle ambtenaren van de betreffende locatie(s) hierdoor een nieuwe plaats
van tewerkstel ling toegekend krijgen.

c

Op grond van artikel 55i, vijfde lid Barp is artikel 18 Regeling LSS van
toepassing op de ambtenaar die een andere plaats van tewerkstelling
krijgt vanwege de verplaatsing van een gehele afdeling of een geheel
team, ook als deze verplaatsing niet als onderdeel van een reorganisatie
gebeurt.

Pagina 1 van 2

4

Artikel 64 Barp ziet alleen op bijzondere gevallen.
a

In een verplaatsingsbesluit op grond van artikel 64 Barp kan niet worden
volstaan met een enkele verwijzing naar het dienstbelang, maar dient te
worden gemotiveerd waarom het dienstbelang in een concreet geval juist
een verplaatsing vordert en waarom dat dienstbelang zwaarder dient te
wegen dan de persoonlijke omstandigheden van de te verplaatsen
ambtenaar. Gelet op de redactie van het artikel (“in bijzondere gevallen”)
dienen aan die motivering bovendien hoge eisen te worden gesteld.

b

Verplaatsingen als gevolg van de dagdagelijkse praktijk, zoals in het geval
van het verrichten van werkzaamheden in het kader van een Team
Grootschalig Optreden, kunnen niet op grond van artikel 64 Barp worden
verricht (waardoor de aanspraken zoals genoemd in de artikel 64, lid 2
t/m 5 dus niet van toepassing zijn).

c

Indien de ambtenaar werkzaamheden verricht op een andere locatie dan
de aangewezen plaats van tewerkstelling (en binnen Nederland) worden
deze werkzaamheden en de reis van en naar de locatie van de
werkzaamheden vanuit de woning of aangewezen plaats van
tewerkstelling aangemerkt als een dienstreis, conform artikel 8 Brvvp.
Vergoeding voor deze dienstreis wordt dan ook in overeenstemming met
hoofdstuk III, paragraaf 1 van het Brvvp verstrekt.
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