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Besluit van 27 juni 1995, houdende wijziging
van diverse rechtspositiebesluiten met
betrekking tot de politie in verband met het
brengen van ambtenaren, werkzaam bij het
Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie,
onder deze besluiten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van
3 februari 1995, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid,
directie Politie, hoofdafdeling Personeel, Onderwijs en Informatievoorziening, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nummer EA95/U141;
Gelet op artikel 9, zesde lid, van de LSOP-wet;
De Raad van State gehoord (advies van 6 maart 1995, nummer
WO4.95.0063);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken
van 22 juni 1995, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid,
directie Politie, hoofdafdeling Personeel, Onderwijs en Informatievoorziening, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nummer EA95/U1083;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het Besluit algemene rechtspositie politie1 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. De onderdelen f tot en met n worden geletterd h tot en met p.
2. Na onderdeel e worden twee nieuwe onderdelen f en g ingevoegd
die als volgt komen te luiden:
f. ambtenaar, werkzaam bij het LSOP: de ambtenaar, bedoeld in artikel
9, eerste lid, onderdelen a tot en met c, van de LSOP-wet;
g. het LSOP: het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie,
bedoeld in artikel 2 van de LSOP-wet;
3. In onderdeel h wordt «en de bijzondere ambtenaar van politie»
vervangen door: de bijzondere ambtenaar van politie en de ambtenaar,
werkzaam bij het LSOP.
4. Aan onderdeel k wordt toegevoegd:
3e. de bestuursraad van het LSOP, voor zover het betreft de ambte-
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naren, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en b, van de
LSOP-wet;
4e. de directie van het LSOP, voor zover het betreft de ambtenaren,
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de LSOP-wet;
5. In onderdeel m wordt «dan wel» vervangen door een komma en
wordt voor de punt komma ingevoegd: dan wel bij het LSOP.
6. In onderdeel p worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In 1e. wordt «of» vervangen door een puntkomma.
2. In 2e. wordt de punt vervangen door: of.
3. Er wordt 3e ingevoegd dat als volgt komt te luiden:
3e. indien het betreft een ambtenaar, werkzaam bij het LSOP: het door
het bevoegd gezag aangewezen gedeelte van Nederland waarin de plaats
van tewerkstelling is gelegen.
B
In de aanhef van artikel 4, eerste lid, wordt na «politie» toegevoegd: of
van een ambtenaar, werkzaam bij het LSOP,.
C
In artikel 7, derde lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In de aanhef wordt na «politie» ingevoegd: dan wel als ambtenaar,
werkzaam bij het LSOP,.
2. In onderdeel b wordt na «korps» ingevoegd: dan wel binnen het
LSOP.
D
In artikel 9 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het tweede lid wordt na «politie» ingevoegd: dan wel de
ambtenaar, werkzaam bij het LSOP.
2. Het vierde en het vijfde lid worden vernummerd tot het vijfde en het
zesde lid.
3. Een nieuw vierde lid wordt toegevoegd dat als volgt komt te luiden:
4. De ambtenaren, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en b,
van de LSOP-wet, leggen de eden dan wel verklaringen en beloften af ten
overstaan van de voorzitter van de bestuursraad van het LSOP.
4. In het vijfde lid wordt na «politie» ingevoegd: en de ambtenaren,
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de LSOP-wet,.
E
Artikel 50, zesde lid, komt als volgt te luiden:
6. Indien het advies van de bedrijfsgeneeskundige dienst daartoe
aanleiding geeft, verzoekt het bevoegd gezag het bestuur van het
Algemeen burgerlijk pensioenfonds de ambtenaar in aanmerking te
brengen voor maatregelen of voorzieningen als bedoeld in het vijfde lid,
onder b, met dien verstande dat voor de indiening van dit verzoek de
machtiging van Onze Minister is vereist voor zover het betreft ambtenaren
die bij koninklijk besluit bij een regionaal politiekorps zijn benoemd en de
machtiging van Onze Minister en Onze Minister van Justitie is vereist voor
zover het ambtenaren betreft die bij koninklijk besluit zijn benoemd bij het
LSOP.
F
In artikel 51, vierde lid, vervalt «dan wel» en wordt na «politie»
ingevoegd: dan wel het LSOP, voor zover het betreft een ambtenaar, die
werkzaam is bij het LSOP.
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G
In artikel 58, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Na «politie,» vervalt «of».
2. Na «bijzondere ambtenaar van politie» wordt ingevoegd: of de
ambtenaar, werkzaam bij het LSOP.
H
Artikel 64, eerste lid, komt als volgt te luiden:
Wanneer het belang van de dienst dat vordert, is de ambtenaar verplicht
voor de duur van maximaal één jaar binnen de regio waarbij hij is
aangesteld, binnen het Korps landelijke politiediensten dan wel binnen
het LSOP, zijn functie of een andere functie dan die waarin hij is aangesteld, te vervullen op de hem aangewezen plaats van tewerkstelling of
binnen het hem aangewezen werkgebied of op een andere plaats van
tewerkstelling of binnen een ander werkgebied.
I
In artikel 65 wordt «regio of» vervangen door «regio,» en wordt na
«werkzaam is» ingevoegd «dan wel binnen het LSOP».
J
In artikel 67, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Na «van de regio» vervalt «of» en wordt na «regio» een komma
geplaatst.
2. Na «het Rijk» wordt ingevoegd: of het LSOP.
3. Na «aan de regio» vervalt «of» en wordt na «regio» een komma
geplaatst.
4. Na «aan het Rijk» wordt ingevoegd: of het LSOP.
K
In artikel 69 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het tweede lid wordt «dan wel» vervangen door een komma en
wordt na «het Rijk» ingevoegd: dan wel aan het LSOP.
2. In het derde lid wordt «dan wel» telkens vervangen door een komma
en wordt na «het Rijk» ingevoegd: dan wel het LSOP.
L
In artikel 71 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het derde lid wordt telkens na «in het korps» ingevoegd: dan wel
binnen het LSOP.
2. In het derde lid wordt na «de korpschef» ingevoegd: dan wel de
directie van het LSOP.
3. In het vierde lid wordt na «het desbetreffende korps,» ingevoegd:
dan wel het LSOP,.
M
In artikel 77 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het derde lid wordt na korpschef ingevoegd: dan wel aan de
directie van het LSOP.
2. Aan het vierde lid wordt een zin toegevoegd die als volgt komt te
luiden:
Indien het een ambtenaar betreft, werkzaam bij het LSOP, die bij
koninklijk besluit is benoemd, worden de straffen, bedoeld in het eerste
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lid, onderdelen a en g, opgelegd door Onze Minister van Justitie en Onze
Minister.
N
In artikel 84, tweede lid, wordt na «vereist» ingevoegd: en ten aanzien
van de bij koninklijk besluit benoemde ambtenaren die werkzaam zijn bij
het LSOP machtiging van Onze Minister van Justitie en Onze Minister is
vereist.
O
In artikel 88 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het eerste lid, wordt na «ten dienste van de politie» ingevoegd: of
de ambtenaar, werkzaam bij het LSOP.
2. Het vierde lid komt als volgt te luiden:
4. Over de opschorting, bedoeld in het tweede lid, beslissen Wij ten
aanzien van de ambtenaren die bij koninklijk besluit zijn benoemd, op
voordracht van:
a. Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Justitie,
de korpsbeheerder gehoord, voor zover deze ambtenaren werkzaam zijn
bij een regionaal politiekorps;
b. Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister
voor zover deze ambtenaren werkzaam zijn bij het Korps landelijke
politiediensten;
c. Onze Minister van Justitie, voor zover het bijzondere ambtenaren van
politie betreft en
d. Onze Minister van Justitie en Onze Minister, voor zover deze
ambtenaren werkzaam zijn bij het LSOP.
P
In artikel 89, eerste lid, wordt na «ten dienste van de politie»
ingevoegd:, of de ambtenaar, werkzaam bij het LSOP,.
Q
In artikel 90 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het eerste lid wordt na «ten dienste van de politie» ingevoegd: , of
aan de ambtenaar, werkzaam bij het LSOP,.
2. In het tweede lid wordt na «ten dienste van de politie» ingevoegd: ,
of de ambtenaar, werkzaam bij het LSOP,.
R
In artikel 91 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Het tweede lid, onderdeel a, komt als volgt te luiden:
a. het na een zorgvuldig onderzoek niet mogelijk is gebleken om de
ambtenaar, andere mede in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden voor hem passende werkzaamheden op te dragen binnen het
gezagsbereik van:
1e. Onze Minister, indien Wij tot ontslagverlening bevoegd zijn, en
2e. degene die tot ontslagverlening bevoegd is in alle overige gevallen,
of
2. In het zesde lid wordt «of» vervangen door een komma en wordt na
«Korps landelijke politiediensten,» ingevoegd: of bij het LSOP.
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S
Aan artikel 94, derde lid, wordt toegevoegd: Indien het een ambtenaar
betreft, werkzaam bij het LSOP, en Wij tot ontslagverlening bevoegd zijn,
wordt het onderzoek gericht op de mogelijkheid tot herplaatsing binnen
het gezagsbereik van Onze Minister van Justitie en Onze Minister en
indien de bestuursraad van het LSOP of de directie van het LSOP tot
ontslagverlening bevoegd zijn, wordt het onderzoek gericht op de
mogelijkheid tot herplaatsing binnen het LSOP.
T
In artikel 95 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het eerste lid wordt na «werkzaam bij een regionaal politiekorps,»
ingevoegd: of bij het LSOP.
2. Aan het derde lid worden twee nieuwe onderdelen e en f toegevoegd
die als volgt komen te luiden:
e. bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister van Justitie en
van Onze Minister, indien het een ambtenaar betreft, werkzaam bij het
LSOP die bij koninklijk besluit is benoemd;
f. door de bestuursraad van het LSOP of de directie van het LSOP,
indien het een ambtenaar betreft, werkzaam bij het LSOP, die niet bij
koninklijk besluit is benoemd.
U
In artikel 99 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Voor de bestaande tekst wordt het cijfer 1. geplaatst.
2. Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd dat als volgt komt te
luiden:
2. Een ambtenaar, werkzaam bij het LSOP, die op de dag voorafgaande
aan de datum van inwerkingtreding van de LSOP-wet aanspraken op
grond van het Ambtenarenreglement LSOP had, behoudt deze
aanspraken gedurende vier jaar na die datum.

ARTIKEL II
Het Besluit bezoldiging politie2 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. De onderdelen f tot en met s worden geletterd h tot en met u.
2. Na onderdeel e worden twee nieuwe onderdelen f en g ingevoegd
die als volgt komen te luiden:
f. ambtenaar, werkzaam bij het LSOP: de ambtenaar, bedoeld in artikel
9, eerste lid, onderdelen a tot en met c, van de LSOP-wet;
g. het LSOP: het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie,
bedoeld in artikel 2 van de LSOP-wet;
3. In onderdeel h wordt de zinsnede «en de bijzondere ambtenaar van
politie» vervangen door: de bijzondere ambtenaar van politie en de
ambtenaar, werkzaam bij het LSOP.
4. Aan onderdeel i wordt toegevoegd:
3e. de bestuursraad van het LSOP, voor zover het betreft de ambtenaren, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en b, van de
LSOP-wet;
4e. de directie van het LSOP, voor zover het betreft de ambtenaren,
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de LSOP-wet;
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In artikel 13, eerste lid, wordt een nieuw onderdeel d toegevoegd dat als
volgt komt te luiden:
d. de ambtenaar, werkzaam bij het LSOP, die door het bevoegd gezag
hiertoe is aangewezen.
C
In artikel 18, tweede lid, wordt na «Politiediensten,» ingevoegd:, de
Commissie LSOP.
D
In artikel 49 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Voor de bestaande tekst wordt het cijfer 1. geplaatst.
2. Er worden twee nieuwe leden toegevoegd die als volgt komen te
luiden:
2. Een ambtenaar, werkzaam bij het LSOP, die op de dag voorafgaande
aan de datum van inwerkingtreding van de LSOP-wet aanspraken had op
grond van het Bezoldigingsbesluit LSOP, behoudt deze aanspraken.
3. Indien aan een ambtenaar, werkzaam bij het LSOP, op de dag
voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van de LSOP-wet een
salaris was toegekend dat voorkwam in één van de salarisschalen
opgenomen in een van de bijlagen van het Bezoldigingsbesluit LSOP,
vindt inschaling plaats in een salarisschaal van bijlage 1 van dit besluit
waarvan het maximumsalaris gelijk is aan dan wel gelegen is onmiddellijk
onder het maximumsalaris van de salarisschaal volgens welke de
ambtenaar werd bezoldigd voor de inwerkingtreding van de LSOP-wet.
Het salaris dat aan de ambtenaar wordt toegekend is gelijk aan dan wel
gelegen onmiddellijk onder het salaris dat hem was toegekend voor de
inwerkingtreding van de LSOP-wet. Indien aan de ambtenaar een salaris
wordt toegekend dat is gelegen onmiddellijk onder het salaris dat hij
ontving voor de inwerkingtreding van de LSOP-wet, heeft hij tot het
moment dat hij in een hogere salarisschaal wordt geplaatst, aanspraak op
het verschil tussen bedoelde salarissen.

ARTIKEL III
Het Besluit vergoeding dienstreizen politie3 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Aan onderdeel b wordt toegevoegd:
3e. de bestuursraad van het LSOP, voor zover het betreft de ambtenaren, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en b, van de
LSOP-wet;
4e. de directie van het LSOP, zover het betreft de ambtenaren, bedoeld
in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de LSOP-wet;
2. In onderdeel c wordt «onder f» vervangen door: onder h.
3. In onderdeel d wordt «onder m» vervangen door: onder o.

ARTIKEL IV
Het Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie4 wordt als volgt
gewijzigd:
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A
In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. De onderdelen b tot en met m worden geletterd c tot en met n.
2. Na onderdeel a wordt een nieuw onderdeel b ingevoegd dat als volgt
komt te luiden:
b. het LSOP: het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie,
bedoeld in artikel 2 van de LSOP-wet;
3. Aan onderdeel c wordt toegevoegd:
3e. de bestuursraad van het LSOP, voor zover het betreft de ambtenaren, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en b, van de
LSOP-wet;
4e. de directie van het LSOP, voor zover het betreft de ambtenaren,
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de LSOP-wet;
4. In onderdeel d wordt «onder f» vervangen door: onder h.
5. In onderdeel e wordt «onder m» vervangen door: onder o.
6. In onderdeel f wordt «onder n» vervangen door: onder p.
7. In onderdeel n worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a. In de aanhef wordt «of» vervangen door een komma en wordt na
«politiediensten» ingevoegd: , bij het LSOP.
b. In 2e wordt na «politiediensten» ingevoegd : , het LSOP.

ARTIKEL V
Het Besluit overleg en medezeggenschap politie 19945 wordt als volgt
gewijzigd:
A
In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. De onderdelen d tot en met m worden geletterd e tot en met n.
2. Na onderdeel c wordt een nieuw onderdeel d ingevoegd dat als volgt
komt te luiden:
d. het LSOP: het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie,
bedoeld in artikel 2 van de LSOP-wet;
3. Aan onderdeel e wordt toegevoegd:
3°. de bestuursraad van het LSOP, voor zover het betreft het LSOP.
4. Na onderdeel n wordt een nieuw onderdeel o toegevoegd dat als
volgt komt te luiden:
o. Commissie LSOP: de Commissie voor georganiseerd overleg in
politie-ambtenarenzaken ten behoeve van de ambtenaren van het LSOP,
bedoeld in artikel 22a.
B
Na afdeling 4 wordt een nieuwe afdeling 4A ingevoegd die als volgt
komt te luiden:
AFDELING 4A. HET OVERLEG MET DE COMMISSIE LSOP
Artikel 22a
1. Er is een Commissie LSOP.
2. Over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand
van de ambtenaar, met inbegrip van de algemene regels volgens welke
het personeelsbeleid zal worden gevoerd, die uitsluitend de ambtenaren
van het LSOP betreffen en bovendien niet ontleend zijn aan noch
vergelijkbaar zijn met een aangelegenheid als bedoeld in artikel 3, eerste
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lid, wordt niet beslist dan nadat daarover door of namens de bestuursraad
van het LSOP overleg is gepleegd met de Commissie LSOP.
3. Het tweede lid blijft buiten toepassing:
a. met betrekking tot bij of krachtens de wet gegeven regels over
aangelegenheden waarover overleg is gepleegd met de Commissie indien
die regels onverkort van toepassing zijn op de ambtenaar;
b. indien Onze Minister overleg met de Commissie wenselijk acht of de
voorzitter van het overleg met de Commissie LSOP dan wel één van de
leden van de Commissie LSOP aan Onze Minister kenbaar maakt dat
overleg te wensen.
4. Het in het derde lid, onder b, bedoelde overleg met de Commissie
vindt eerst plaats nadat zij het standpunt van de Commissie LSOP terzake
in afschrift heeft ontvangen.
5. Een voorstel strekkende tot invoering of wijziging van een regeling
met rechten of verplichtingen van individuele ambtenaren, die een
uitwerking is van een voorstel waarover in het in artikel 2, eerste lid,
bedoelde overleg overeenstemming is bereikt, wordt slechts ten uitvoer
gebracht indien daarover overeenstemming bestaat met de Commissie
LSOP.
6. Het overleg met de Commissie LSOP vindt plaats overeenkomstig de
artikelen 12 tot en met 20, met dien verstande dat:
a. voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
1e. regionaal politiekorps: het LSOP;
2e. Regionale Commissie: de Commissie LSOP;
3e. korpsbeheerder: de bestuursraad van het LSOP;
b. de bestuursraad van het LSOP de voorzitter en de plaatsvervangend
voorzitter van het overleg met de Commissie LSOP aanwijst.
C
Aan artikel 24 wordt een vijfde lid toegevoegd dat als volgt komt te
luiden:
5. Deze afdeling is van overeenkomstige toepassing op geschillen
inzake aangelegenheden als bedoeld in artikel 22a, met dien verstande dat
onder de Commissie wordt verstaan: de Commissie LSOP.
D
In artikel 28, vierde lid, onderdeel b, wordt «of» vervangen door een
komma en wordt na «Commissie bijzondere ambtenaren van politie»
ingevoegd: of de Commissie LSOP.
E
Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na «ambtenaren van politie» ingevoegd: en
het LSOP.
2. Het derde lid, onderdeel a, komt als volgt te luiden:
a. korps: het regionaal politiekorps, het Korps landelijke politiediensten,
de categorie van bijzondere ambtenaren onderscheidenlijk het LSOP.
3. Het vierde lid komt als volgt te luiden:
4. Bij de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder korpschef mede
verstaan: de directie van het LSOP danwel het hoofd van de diensteenheid.
F
In artikel 36, eerste lid, onderdeel a, wordt «of» vervangen door een
komma en wordt na «Commissie bijzondere ambtenaren van politie»
ingevoegd: of de Commissie LSOP.
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In artikel 58, eerste lid, wordt « onderscheidenlijk» vervangen door een
komma en wordt na «Commissie bijzondere ambtenaren van politie»
ingevoegd: onderscheidenlijk de Commissie LSOP.
H
Artikel 61 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, wordt «en» vervangen door een komma en wordt na
«bijzondere ambtenaren van politie» ingevoegd: en voor het LSOP.
2. In het zesde lid wordt «onderscheidenlijk» vervangen door een
komma en wordt na «de Commissie bijzondere ambtenaren van politie»
ingevoegd: onderscheidenlijk de Commissie LSOP.
I
Artikel 62 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, komt als volgt te luiden:
1. Dienstcommissies die zijn ingesteld op grond van de artikelen 14 en
44 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie, de artikelen 34 en
37 van het Besluit overleg en medezeggenschap reorganisatie politiebestel en de artikelen 18 en 20 van het Besluit overleg en medezeggenschap LSOP, blijven gehandhaafd tot aan de dag dat aan de verplichting,
genoemd in artikel 33, is voldaan. De in artikel 35, eerste lid, bedoelde
verkiezing vindt voor de eerste maal plaats:
1e. voor 1 juli 1996, voor de dienstcommissies bij het LSOP en
2e. voor 1 januari 1994, voor de overige dienstcommissies.
2. In het tweede lid, wordt na «Besluit overleg en medezeggenschap
reorganisatie politiebestel» ingevoegd: of op grond van artikel 18 van het
Besluit overleg en medezeggenschap LSOP.

ARTIKEL VI

1

Stb. 1994, 214, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 15 juli 1994, Stb. 643.
2
Stb. 1994, 215, gewijzigd bij besluit van
13 april 1994, Stb. 296.
3
Stb. 1994, 217.
4
Stb. 1994, 218.
5
Stb. 1994, 216, gewijzigd bij besluit van
14 september 1994, Stb. 700.
Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt op grond van het bepaalde
in artikel 25a, vijfde lid jo. vierde lid, onder b,
van de Wet op de Raad van State.

Het Ambtenarenreglement LSOP, het Bezoldigingsbesluit LSOP, het
Besluit overleg en medezeggenschap LSOP en het Besluit instelling
Commissie voor georganiseerd overleg Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie worden ingetrokken.

ARTIKEL VII
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de
LSOP-wet in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 27 juni 1995
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken,
H. F. Dijkstal
Uitgegeven de zevenentwintigste juli 1995
De Minister van Justitie a.i.,
H. F. Dijkstal
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NOTA VAN TOELICHTING
ALGEMEEN DEEL
Op 29 september 1994 is de LSOP-wet vastgesteld. Ingevolge artikel 9,
zesde lid, van die wet zijn de bij of krachtens artikel 50, eerste lid, van de
Politiewet 1993 gestelde regels van overeenkomstige toepassing op de bij
het LSOP in dienst zijnde ambtenaren. Bij algemene maatregel van
bestuur kunnen aanvullende bepalingen worden gegeven indien dit in
verband met enige andere bepaling uit deze wet vereist is.
Dit besluit strekt ertoe dergelijke aanvullende bepalingen vast te stellen.
Uit wetgevingseconomisch oogpunt is er voor gekozen deze bepalingen
op te nemen in de reeds bestaande rechtspositiebesluiten voor de politie.
Het betreft het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp), het Besluit
bezoldiging politie (Bbp), het Besluit vergoeding dienstreizen politie
(Bvdp), het Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie (Bvvp) en het
Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 (Bom).
In dit besluit is sprake van enkele hierna te noemen wijzigingen die voor
alle bovengenoemde besluiten gelden.
1. LSOP-ambtenaren als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a tot
en met c, van de LSOP-wet vervullen functies die vergelijkbaar zijn met
die van de ambtenaren aangesteld voor de uitvoering van technische,
administratieve en andere taken ten dienste van de politie. Het ligt
daarom voor de hand hen in rechtspositionele zin met die categorie
ambtenaren gelijk te stellen. Dit heeft ertoe geleid dat overal waar in de
rechtspositionele besluiten een onderscheid wordt gemaakt tussen
ambtenaren aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en ambtenaren aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en
andere taken ten dienste van de politie, de LSOP-ambtenaren met
laatstgenoemde categorie worden gelijkgesteld. Voor zover ambtenaren,
aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, werkzaam zijn bij het
LSOP, zijn zij niet in dienst van het LSOP maar daar gedetacheerd.
Vergelijk artikel 9, eerste lid, onderdeel d, van de LSOP-wet. De laatstbedoelde categorie wordt derhalve niet begrepen onder het begrip
«ambtenaar, werkzaam bij het LSOP» in de zin van bovengenoemde
besluiten.
Zij vallen onder één van de andere categorie ambtenaren die in artikel 1
van het Barp worden onderscheiden.
2. Het begrip «bevoegd gezag» is aangevuld met de begrippen
«bestuursraad van het LSOP» en «directie van het LSOP». Deze begrippen
zijn ontleend aan de artikelen 5 en 6 van de LSOP-wet. Door het opnemen
van deze begrippen is duidelijk welk orgaan van het LSOP bevoegd gezag
is ten aanzien van welke categorie personeel als bedoeld in artikel 9,
eerste lid, onder a, b, en c van de LSOP-wet.
Het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 wordt niet gewijzigd,
omdat de ambtenaren van het LSOP reeds onder dit besluit vallen.
Omdat de besluiten die tot nu toe voor de ambtenaren werkzaam bij het
LSOP golden, niet wezenlijk verschillen van de besluiten waarin zij nu
worden ondergebracht, kan worden vastgesteld dat aan dit besluit geen
financiële consequenties zijn verbonden.
De Commissie voor Georganiseerd Overleg in LSOP-ambtenarenzaken
is over het ontwerp van dit besluit gehoord en kan zich hiermee
verenigen.
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ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

ARTIKEL I (BESLUIT ALGEMENE RECHTSPOSITIE POLITIE)
Onderdeel A

Artikel 1
In het eerste lid is in onderdeel p onder 3e. het begrip «werkgebied»
voor de ambtenaar, werkzaam bij het LSOP, omschreven. De gekozen
omschrijving van werkgebied voor ambtenaren, werkzaam bij het LSOP,
komt het beste tegemoet aan de behoeften van de praktijk.
Onderdeel E

Artikel 50
In artikel 50, zesde lid, wordt met het verlangen van een machtiging van
de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken voor
zover het betreft bij koninklijk besluit benoemde ambtenaren, werkzaam
bij het LSOP, aangesloten bij de structuur van dit artikellid enerzijds en bij
artikel 9, tweede en derde lid, van de LSOP-wet anderzijds.
Onderdeel H

Artikel 64
Uit deze redactie blijkt dat ook ambtenaren, werkzaam bij het LSOP,
binnen het gezag van de werkgever tijdelijk een andere plaats van
tewerkstelling of een ander werkgebied kan worden aangewezen.
Onderdeel M

Artikel 77
Aan het slot van artikel 77, vierde lid, is een nieuwe volzin toegevoegd
waarin de bevoegdheid tot het opleggen van bepaalde, nader aangeduide
straffen, aan bij koninklijk besluit benoemde ambtenaren, werkzaam bij
het LSOP, is opgedragen aan de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken.

ARTIKEL II (BESLUIT BEZODIGING POLITIE)
Onderdeel D
Door toevoeging van de leden 2 en 3 aan artikel 49 wordt bewerkstelligd
dat LSOP-ambtenaren als gevolg van de inwerkingtreding van de
LSOP-wet er in (financiële) rechtspositie niet op achteruit gaan.

ARTIKEL V (BESLUIT OVERLEG EN MEDEZEGGENSCHAP POLITIE)
Onderdelen A en B

Artikel 1 en 22a
In het eerste lid is in onderdeel o het begrip «Commissie LSOP»
omschreven. Voor het LSOP is met deze Commissie LSOP voorzien in een
apart georganiseerd overleg dat vergelijkbaar is met het regionaal overleg
voor de politiekorpsen (Regionale Commissie) en het georganiseerd
overleg voor het KLPD (Commissie KLPD). In deze commissie zullen
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aangelegenheden die uitsluitend het LSOP betreffen worden behandeld
(Vergelijk artikel 22a). Aangelegenheden die de gehele sector politie
betreffen zullen worden behartigd door de Commissie voor georganiseerd
overleg in politie-ambtenarenzaken (CGOP).
Onderdeel E

Artikel 33
In de bepalingen van het BOM over dienstcommissies zal het LSOP
gelijkgesteld worden met een regionaal politiekorps. Dat houdt in dat de
directie LSOP – evenals de korpschef – het overleg met de dienstcommissies voert.
Gewezen wordt op de in het BOM gegeven mogelijkheid om naast een
centrale dienstcommissie ook dienstcommissies op onderdeelsniveau in
te stellen. Binnen het LSOP kunnen daarom naast een dienstcommissie
voor de hele dienst (de centrale dienstcommissie) dienstcommissies op
het niveau van de scholen functioneren.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
H. F. Dijkstal
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