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Geachte heer Bouman,
Naar aanleiding van de gesprekken die u heeft gevoerd met dgPol van mijn
ministerie en zijn directeur Politieel Beleid en Taakuitvoering (J.W. Schaper) over
de invulling van uw adviseurschap voor mijn ministerie bevestig ik in deze brief
hetgeen zij met u overeen zijn gekomen.

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u 5lechts één zaak in uw
brief behandelen.

Adviseur
Gedurende 8 weken wordt u belast met het adviseurschap ten behoeve van het
Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), de gezagdragers van de BES (de
gezaghebbers van Bonaire, St Eustatius en Saba en het OM BES) en mijzelf als
korpsbeheerder. Deze periode vangt in maart 2016 aan.
Opdrachtgever
De directeur generaal Politie van mijn ministerie is opdrachtgever. Uw advies
dient u aan hem te richten. Als aanspreekpunt binnen DGPoI zal dienen de heer
J.W. Schaper.
Opdracht
tn uw advies dient u in te gaan op de navolgende onderwerpen en vragen:
-

-

-

Management Team
•
De gewenste samenstelling en inrichting van het MT KPCN
•
De opbouw en doorontwikkeling van het MT KPCN,
•
De gelaagdheid in de operationele aansturing van de organisatie,
Intern KPCN
•
De houdbaarheid van de proces georiënteerde taakverdeling en inrichting
van het KPCN (zie ook vraagpunten MT),
•
Nadere invulling van het operationeel vermogen van het KPCN (binnen
bestaande middelen en kaders) en vervolg op de workshop visie met het
gezag tijdens het bezoek van D-PTB van januari jl.,

Nationale Politie
•
Het uitwerken van scenario’s m.b.t. samenwerking/integratie met de NP,
•
De Organisatie van de ondersteuning vanuit de NP in relatie tot regionale
ondersteuning,

Pagina 1 van 3

-

Ontschotten en ketensamenwerking
•
Het geven van een impuls aan het proces van ontschotten op de
bovenwinden,
•
Bevordering van de samenwerking in de justitiële keten.

Planning adviesopdracht
De opdracht wordt uitgevoerd in een periode van 8 weken, aan te vangen in
maart 2016. Uw advies dient uiterlijk in juni 2016 in het bezit te zijn van de
opdrachtgever.
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Medewerking:
Alle relevante stakeholders en ketenpartriers zal volledige medewerking worden
gevraagd door middel van een introductiebrief van DGP0I.
Ondersteuning
Indien u behoefte heeft aan beleidsondersteuning dient hierin in overleg met de
Nationale Politie te worden voorzien. Daarbij zal dezelfde regeling worden
toegepast, zoals hierna onder arbeidsvoorwaarden beschreven, met betrekking
tot te boeken vliegtickets, accommodatie, huurauto’s en de verrekening van
overige gemaakte kosten, met dien verstande dat de salariskosten van de
beleidsondersteuner voor kosten van de Nationale Politie komen.
Bevoegdheden
Gelet op uw rol als adviseur acht ik het niet noodzakelijk u executieve
bevoegdheden te verlenen.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zoals die tussen u en dgPol zijn overeengekomen zijn
onverkort van toepassing. Om nodeloze onderlinge verrekeningen te voorkomen
heeft het de voorkeur dat voor rekening en in opdracht van het .KPCN wordt
voorzien in de noodzakelijke tickets (Businessclass op basis van beschikbaarheid),
accommodaties en indien gewenst huurauto’s.
Met het oog daarop en met het oog op een ordelijke introductie van u en uw
adviesopdracht is het wenselijk dat u vooraf uw voorgenomen reisbewegingen
inzichtelijk maakt.
Aangezien u in dienst blijft van de Nationale Politie dient u overige onkosten (op
basis van werkelijk gemaakte kosten) die u maakt in het kader van deze
adviesopdracht te declareren bij de Nationale Politie.
In verband hiermee wijs ik u erop dat belaste zakelijke vaste of variabele
vergoedingen, het eventuele privégebruik van de huurauto en ook het ter
beschikking stellen van accommodatie kan leiden tot verhoging van uw WNT
inkomen. Indien dit leidt tot overschrijding van het voor u op grond van uw
overgangsrecht geldende WNT-plafond kan dit ertoe leiden dat het te veel
betaalde wordt teruggevorderd als zijnde onverschuldigd betaald.
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Deze kosten zullen na afronding van uw adviesopdracht door de Nationale Politie
in rekening worden gebracht bij het Directoraat Generaal Politie van mijn
ministerie.
Dê Minister van Veiligheid en Justitie,
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GA. yn der Steur
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