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De Minister van Justitie
de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen
de korpsbeheerder van het Klpd
de voorzitter van het college van bestuur van het
LSOP
de Regieraad ICT Politie
i.a.a.
- de korpschefs van de regionale politiekorpsen
- de korpschef van het Klpd
- de (fgd) hoofdofficieren van Justitie
- de voorzitter van de raad van toezicht van het
LSOP
- de directeur van de IT-organisatie
- de directeur ISC
- de directeur CIP
- de directeur van de Rijksrecherche
- de hoofden P&O van de politiekorpsen
- de politievakorganisaties d.t.v. het CAOP.

Onderwerp

aanvulling Sociaal Statuut ICT

Doelstelling

Informatie

Juridische grondslag
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Geldig tot

8 april 2003, kenmerk EA2003/61668
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Op 20 maart 2003 is met de politievakorganisaties overeengekomen het Sociaal
Statuut Vorming ICT-Organisatie Politie. Ik heb u daarover bij circulaire van 8
april 2003 bericht.
Bij de vorming van de ICT-organisatie van de Nederlandse Politie is echter
gebleken dat het Sociaal Statuut in onvoldoende mate rekening houdt met
medewerkers van I&A-onderdelen van regiokorpsen en het KLPD die taken
verrichten welke bij deze reorganisatie niet opgaan in een regionaal
verzorgingsgebied, maar elders binnen de ISC en de CIP worden ondergebracht.
Binnen het KLPD en ook binnen een aantal regiokorpsen worden op dit moment
I&A-taken verricht die zijn voorzien in de onderdelen van de centrale organisatie
van de ISC en binnen de CIP. Het betreft onder meer medewerkers die binnen
het KLPD belast zijn met de exploitatie van landelijke applicaties, medewerkers
die binnen de korpsen belast zijn met de ontwikkeling van applicaties en
medewerkers van GIDS. In totaal betreft het (exclusief het voormalige Npol) ca.
70 personen.
Met de politievakorganisaties is overeengekomen dat op de medewerkers van
GIDS en die ICT-medewerkers van korpsen die een functie vervullen welke niet
binnen een verzorgingsgebied, maar wel binnen de formatie van een van de
overige organisatieonderdelen van ISC of binnen de CIP voorkomt, hoofdstuk 4
van toepassing is. Bij de vorming van het centrale apparaat krijgen zij dezelfde
rechten als die welke in hoofdstuk 4 van het sociaal statuut zijn voorzien voor de
medewerkers van ICT-organisaties. Hierdoor worden zij direct in de
functievergelijkings- en detacheringsadviesprocedure betrokken.
Ik verzoek u belanghebbenden van de inhoud van deze circulaire in kennis te
stellen.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
de directeur Politie,

J.C. Goet
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