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Pers. Nr. 100019
Dienst Justis

Ministerie van Veiligheid en Justitie

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;
Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 14 februari 2014;
Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar; de
Circulaire BOA.
AKTE VAN BEËDIGING

AFSCHRIFT

Overwegende dat:
, geboren op
te
en wonende te
, beschikt over een
geldige titel van opsporingsbevoegdheid, ontleend aan de door of namens de Minister van Justitie voor het
onderhavige domein en diensteenheid uitgevaardigde categoriale beschikking ‘Besluit buitengewoon
opsporingsambtenaar RDW 2011, nr. 5708409/Justis/li van 20 september 2011, welke geldt voor de
opsporing van feiten, zoals genoemd in het domein Generieke Opsporing van de Circulaire BOA.
, heeft blijk gegeven te voldoen aan de gestelde eisen van bekwaamheid en betrouwbaarheid;
BESLUIT:
, wordt beëdigd tot buitengewoon opsporingsambtenaar voor het domein Generieke
Opsporing. Het proces-verbaal van de hiertoe afgelegde eden, verklaringen en beloften is aan deze akte van
beëdiging toegevoegd en maakt daarvan deel uit. De opsporingsbevoegdheid geldt voor de strafbare feiten
genoemd in het domein en het grondgebied, zoals omschreven in de voornoemde categoriale aanwijzing, voor
zo ver noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
De opsporingsbevoegdheid kan worden uitgeoefend met ingang van de dag waarop de akte van beëdiging,
blijkens het daarbij behorende proces-verbaal, is uitgereikt en vervalt uiterlijk op 26 mei 2019.
Als toezichthouder wijs ik aan

:

de hoofdofficier van het Landelijk Parket Team Verkeer;

Als direct toezichthouder wijs ik aan

:

de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.

De eed vervalt zodra de opsporingsbevoegdheid is vervallen. In dit geval is de buitengewoon
opsporingsambtenaar verplicht de akte van beëdiging en zijn legitimatiebewijs naar mij terug te zenden.
Den Haag, 17 februari 2014.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
-_

A.A.A.M. Huldy
Afdelingsmanager V&T, wnd.
BOA/Aktenr.: 6037291

/1

Pers. Nr. 100019
Dienst Justis

Ministerie van Veiligheid en Justitie

PROCES-VERBAAL VAN BEËDIGING
(aankruisen / invullen door verbalisant hetgeen van toepassing is)
Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Verwijzende naar de namens De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 17 februari 2014, onder
, heeft
kenmerk BOA/Aktenr. 6037291 / 1 afgegeven akte van beëdiging, ten name van
de hierboven vermelde buitengewoon opsporingsambtenaar heden, d.d
ten overstaan van verbalisant

,

dienstnummer

O de eed (of)
O de belofte afgelegd, met last om zich te gedragen overeenkomstig de aanwijzingen van het bevoegd gezag.
O Ondergetekende verklaart verder, dat betrokkene per voornoemde datum van beëdiging in het bezit is
gesteld van een op zijn/haar naam gestelde akte van beëdiging; een legitimatiebewijs; een afschrift van het
onderhavige (ingevulde) proces-verbaal van beëdiging, alsmede van de tekst van hoofdstuk 5 van het Besluit
buitengewoon opsporingsambtenaren en, voor zover van toepassing, een afschrift van de Ambtsinstructie voor
de politie, de Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren.
Aldus naar waarheid opgemaakt d.d
UITREIKING PROCES-VERBAAL VAN BEËDIGING
(aankruisen / invullen door verbalisant hetgeen van toepassing is)

E1E

Ondergetekende, verbalisant

dienstnummer

verklaart, dat betrokkene reeds eerd t n in danst van dezelfde werkgever als de onderhavige, als
buitengewoon opsporingsambtenaar werd beëdigd, d.d. 02 mei 2012.
Ondergetekende verklaart verder, dat de buitengewoon opsporingsambtenaar in het bezit is gesteld van een op
zijn/haar naam gestelde, conform het bedoelde in artikel 22 eerste lid van het Besluit buitengewoon
opsporingsambtenaren, gewijzigde akte van beëdiging, alsmede een afschrift van het onderhavige (ingevulde)
proces-verbaal van beëdiging.
Gelet op de aard van wijziging is (tevens) aan betrokkene uitgereikt:
O een (nieuw) (politie)legitimatiebewijs,
O de tekst van hoofdstuk 5 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar,
O een afschrift van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en andere
opsporingsambtenaren.
Aldus naar waarheid op

maakt, d.d.

De Staatssecretaris v
namens deze,

e g

n Justitie,

t naar van øolitie/hoofd van dienst)

(handtekening bevoeg
BOA/Aktenr.: 603729

.5

1

Dit proces-verbaal wordt geacht deel uit te maken van de aan betrokkene uitgereikte akte.
Alle hierop jtvermelde mutaties worden geacht de daarvoor overeenkomstig gestelde gegevens te
overschrijden

Pers. Nr. 100019
Dienst Justis

Ministerie van Veiligheid en Justitie

PROCES-VERBAAL VAN BEËDIGING
(aankruisen / Invullen door verbalisant hetgeen van toepassing Is)
Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Verwijzende naar de namens De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 17 februari 2014, onder
kenmerk BOA/Aktenr. 6037291 / 1 afgegeven akte van beëdiging, ten name van
heeft
de hierboven vermelde buitengewoon opsporingsambtenaar heden, d.d
ten overstaan van verbalisant

,

dienstnummer

O de eed (of)
O de belofte afgelegd, met last om zich te gedragen overeenkomstig de aanwijzingen van het bevoegd gezag.
O Ondergetekende verklaart verder, dat betrokkene per voornoemde datum van beëdiging in het bezit is
gesteld van een op zijn/haar naam gestelde akte van beëdiging; een legitimatiebewijs; een afschrift van het
onderhavige (ingevulde) proces-verbaal van beëdiging, alsmede van de tekst van hoofdstuk 5 van het Besluit
buitengewoon opsporingsambtenaren en, voor zover van toepassing, een afschrift van de Ambtslnstructie voor
de politie, de Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren.
Aldus naar waarheid opgemaakt d.d
UITREIKING PROCES-VERBAAL VAN BEËDIGING
(aankruisen / invullen door verbalisant hetgeen van toepassIng is)
‘)4Ondergetekende, verbalisant

,

dlenstnummer

d.t

verklaart, dat betrokkene reeds eerdn in d nst van dezelfde werkgever als de onderhavige, als
buitengewoon opsporingsambtenaar werd beëdigd, d.d. 02 mei 2012.
Ondergetekende verklaart verder, dat de buitengewoon opsporingsambtenaar in het bezit is gesteld van een op
zijn/haar naam gestelde, conform het bedoelde in artikel 22 eerste lid van het Besluit buitengewoon
opsporingsambtenaren, gewijzigde akte van beëdiging, alsmede een afschrift van het onderhavige (Ingevulde)
proces-verbaal van beëdiging.
Gelet op de aard van wijziging Is (tevens) aan betrokkene uitgereikt:
O een (nieuw) (polltle)legitimatiebewljs,
O de tekst van hoofdstuk S van het Besluit buitengewoon opsporlngsambtenaar,
O een afschrift van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en andere
opsporingsambtenaren.
Aldus naar waarheid oi emaakt, d.d.
De Staatssecret9ris v
namens deze,’

(handtekenino

iç/hnr,f,i wn ,iinc

BOA/Aktenr.: 6037:

Dit proces-verbaal wordt geacht deel uit te maken van de aan betrokkene uitgereikte akte.
Alle hierop vermelde mutaties worden geacht de daarvoor overeenkomstig gestelde gegevens te
overschrijden
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Justisi
DossIer

04 LE 2012
Dienstjustis
Ministerie van Veili

-

-

PROCES-VERBAAL VAN BEËDIGING
(aankruisen / invullen door verbalisant hetgeen van toepassing is)
Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Verwijzende naar de namens De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 21 maart 2012, onder kenmerk
BOA/Aktenr. 6037291 / 0 afgegeven akte van beëdiging, ten name van
heeft de
hierboven vermelde buitengewoon opsporingsambtenaar heden, d.d.
ten overstaan van verbalisant

,h1” .Y/1/..f9/éf’I’7

dlenstnummer

O de eed (of)
de belofte afgelegd, met last om zich te gedragen overeenkomstig de aanwijzingen van het bevoegd gezag.
O Ondergetekende verklaart verder, dat betrokkene per voornoemde datum van beëdiging in het bezit Is
gesteld van een op zijn/haar naam gestelde akte van beëdiging; een legitimatiebewijs; een afschrift van het
onderhavige (ingevulde) proces-verbaal van beëdiging, alsmede van de tekst van hoofdstuk 5 van het Besluit
buitengewoon opsporingsambtenaren en, voor zover van toepassing, een afschrift van de Ambtsinstructie voor
de politie, cie Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.
Aldus naar waarheid opgemaakt d.d

.1.—

.—

2i.9.t.Z..

UITREIKING PROCES-VERBAAL VAN BEËDIGING
(aankruisen / invullen door verbalisant hetgeen van toepassing Is)
0 Ondergetekende, verbalisant

,

dlenstnummer

verklaart, dat betrokkene reeds eerder en In dienst van dezelfde werkgever als de onderhavige, als
buitengewoon opsporingsambtenaar werd beëdigd, d.d.
Ondergetekende verklaart verder, dat de buitengewoon opsporingsambtenaar in het bezit is gesteld van een op
zijn/haar naam gestelde, conform het bedoelde in artikel 22 eerste lid van het BesluIt buitengewoon
opsporingsambtenaren, gewijzigde akte van beëdiging, alsmede een afschrift van het onderhavige (ingevulde)
proces-verbaal van beëdiging.
Gelet op de aard van wijziging is (tevens) aan betrokkene uitgereikt:
O een (nieuw) (politie)legitimatiebewijs,
O de tekst van hoofdstuk 5 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar,
O een afschrift van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon
opsporingsambtenaar.
Aldus naar waarheid opgemaakt, d.d

9

De Staatssecr
namens deze,

d van dIenst
6037291

/

Dit proces-verbaal wordt geacht deel uit te maken van de aan betrokkene uitgereikte akte.
Alle hierop j
tvermelde mutaties worden geacht de daarvoor overeenkomstig gestelde gegevens te
overschrijden

Pers. Nr. 100019
Dienst Justis
Ministerie van Veiligheid en Justitie

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;
Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 14 februari 2014;
Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar; de
Circulaire BOA.
AKTE VAN BEËDIGING

AFSCHRIFT

Overwegende dat:
geboren op
te
en wonende te
beschikt over een
geidige titel van opsporingsbevoegdheid, ontleend aan de door of namens de Minister van Justitie voor het
onderhavige domein en diensteenheid uitgevaardigde categoriaie beschikking “Besluit buitengewoon
opsporingsambtenaar RDW 2011, nr. 5708409/Justis/il van 20 september 2011, welke geldt voor de
opsporing van feiten, zoals genoemd in het domein Generieke Opsporing van de Circulaire BOA.
heeft blijk gegeven te voldoen aan de gestelde eisen van bekwaamheid en betrouwbaarheid;
BESLUIT:
wordt beëdigd tot buitengewoon opsporingsambtenaar voor het domein Generieke
Opsporing, Het proces-verbaal van de hiertoe afgelegde eden, verklaringen en beloften is aan deze akte van
beëdiging toegevoegd en maakt daarvan deel uit. De opsporingsbevoegdheid geldt voor de strafbare feiten
genoemd In het domein en het grondgebied, zoals omschreven in de voornoemde categoriale aanwijzing, voor
zo ver noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
De opsporingsbevoegdheid kan worden uitgeoefend met ingang van de dag waarop de akte van beëdiging,
blijkens het daarbij behorende proces-verbaal, is uitgereikt en vervalt uiterlijk op 26 mei 2019,
Als toezichthouder wijs ik aan

:

de hoofdofficier van het Landelijk Parket Team Verkeer;

Als direct toezlchthouder wijs ik aan

:

de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.

De eed vervalt zodra de opsporingsbevoegdheid is vervallen. In dit geval is de buitengewoon
opsporlngsambtenaar verplicht de akte van beëdiging en zijn legitimatlebewijs naar mij terug te zenden,
Den Haag, 17 Februari 2014.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

A.A.A.M. Huldy
Afdelingsmanager V&T, wnd.
BOA/Aktenr.: 6037291 / 1

Pers. Nr. 100019
Dienst Justis
Ministerie van Veiligheid en Justitie

>

Retouradres Postbus 20300 2500 EH Den Haag

Aan de regionale eenheid
Landelijke eenheid
La .v.
Postbus 100
3970 AC DRIEBERGEN
AFSCHRIFT

3ustitiële uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit en
Screening
Verlening & Toetsing (V&T)
www.rijksoverheidnl
Contactpersoon
Klant Contact Centrum
T 088 998 22 88
F 070 370 60 47
frontdesk.justis@minvenj.nl

Ons kenmerk
BOA 6037291/1

Datum
17 februari 2014
Onderwerp uitreiking benoemingsbescheiden van
Geachte heer
Hierbij verzoek ik u zorg te dragen voor een zo spoedig mogelijke uitreiking van
bijgevoegde benoemingsbescheiden van voornoemde.

Uw kenmerk

Bijlagen

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak In uw
brief behandelen?

Het bijgevoegde “Proces-verbaal van beëdiging” zie ik gaarne aangevuld met de gevraagde
gegevens zo spoedig mogelijk retour.
bijgevoegd afschrift van de Akte van beëdiging” is voor uw eigen administratie. Afschriften van de
“Akten van beëdiging” heb ik de werkgever van betrokkene en de hoofdofficier van Justitie te
Landelijk Parket, Team Verkeer toegezonden.
Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

A.A.A.M.
Afdelingsmanager V&T, wnd.

Pers. Nr. 100019
Dienst Justis
Ministerie van Veiligheid en Justitie

>

Retouradres Postbus 20300 2500 EH Den Haag

Aan de hoofdofficier van justitie
Landelijk Parket, Team Verkeer
t.a.v.
Postbus 18700
3501 CS UTRECHT
AFSCHRIFT

Justitiële uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit en
Screenlng
Verlening & Toetsing (V&T)
www.rijksaverheld.nI
Contactpersoon
Klant Contact Centrum
T 088 98 22 88
F 070 370 60 47
frcntdesk.justisminvenj.nI
Ons kenmerk
BOA 6037291/1

Datum
17 februari 2014
Onderwerp uitreiking benoemingsbescheiden van

Uw kenmerk

Bijlagen

Hierbij doe ik u toekomen een afschrift van de ten name van voornoemde, gestelde
“Akte van beëdiging’.

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

De originele van deze akten en daarbij behorende bescheiden, heb ik de regionale
eenheid Landelijke eenheid toegezonden met het verzoek om zo spoedig mogelijk voor uitreiking
van voormelde stukken te zorgen.
Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

A.A.A.M. Huldy
Afdelingsmanager V&7. wnd.

Pers. Nr. 100019
Dienst Justis
Ministerie van Veiligheid en Justitie

>

Retouradres Postbus 20300 2500 6H Den Haag

Aan de RDW
Bureau handhaving
t.a.v.
Postbus 4444
9640 EE Veenciam
AFSCHRIFT

Justitiete uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit en
Screenlng
Verlening & Toetsing (V&T)
www,rijksoverheid nl
Contactpersoon
Klant Contact Centrum
T 088 998 22 88
F 070 370 60 47
frontdesk.justls@minvenj.nl
Ons kenmerk
BOA 6037291/1

Datum
17 februari 2014
Onderwerp uitreiking benoemingsbescheiden van
Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 14 februari 2014, betreffende bovenvermeld
onderwerp, doe ik u hierbij toekomen een afschrift van de ten name van
voornoemde, gestelde “Akte van opsporingsbevoegdheid/-beëdiging”,

Uw kenmerk

Bijlag en

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

Het origineel van deze akte en daarbij behorende bescheiden, heb ik de regionale eenheid
Landelijke eenheid toegezonden met het verzoek om zo spoedig mogelijk voor uitreiking van
voormelde stukken te zorgen.
Zorgvuldigheid halve wijs Ik erop, dat gelet op artikel 6 van het Besluit Buitengewoon
Opsporingsambtenaar een aanvraag tot verlenging of wijziging van een akte van
opsporingsbevoegdheid uiterlijk drie maanden voor het verlopen van de geldigheidsduur van die
akte moet zijn ingediend.
Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

A.A.A.M. Huldy
Afdelingsmanager V&7 wnd.

Pers. Nr. 100019

Dienst Justis

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Aanvraag-! Mutatieformuher
Individuele Buitengewoon
Opsporingsambtenaar (BOA) op
grond van een categoriaal besluit
Waarom dit formulier?
Met dit formulier doet u een verzoek tot opsporingsbevoegdheid
voor één buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) op grond
van artikel 142, lid 1 onder b Wetboek van Strafvordering en
van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar. Doel van
deze procedure is om opsporingsbevoegdheden toe te kennen
aan 80A’s op grond van een categoriaal besluit.
Belangrijk!
• Voor een aanvraag of mutatie Individuele BOA moet u dit
formulier gebruiken.
• Voor een snelle afhandeling is het noodzakelijk dat de
aanvraag compleet is. Dat wil zeggen dat de volledig
ingevulde formulieren met alle noodzakelijke bijlagen worden
toegezonden.
• Informatie over de wijze van aanvragen en andere OCA
zaken kunt u vinden op internet: www,rijksoverheid.nl/boa
en www.dienstjustis.nl.
• Voor vragen kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur
telefonisch contact opnemen met Dienst Justis. Het
telefoonnummer is 070-3707685.
• Stuur formulier en bljlagen naar:
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Justis
Afdeling BTR/BOA
Postbus 20300
2500 EH DEN HAAG
Procedure
Nadat het aanvraagformulier met alle noodzakelijke bijlagen is
ontvangen, vindt een beoordeling van het verzoek plaats.
Wanneer alles in orde is, wordt een akte van
opsporingsbevoegdheid/beëdiging gemaakt, waarbij de beoogde
EDA (verlenging van de) opsporingsbevoegdheid en indien van
toepassing noodzakelijke geweldsbevoegdheid en
geweldsmiddelen voor maximaal vijf jaren wordt toegekend.
De termijn waarbinnen de aanvraag wordt afgehandeld duurt in
beginsel niet langer dan acht weken.

Maft 2011.

_____________________

Pers. Nr. 100019
2 van 3

1

Type aanvraag
Gaat het om

>

mutatie/Intrekking/verzoek om een nieuw BOA legitimatiebe wijs van een

reeds

verstrekte akte van

beëdiging, vul dan alleen de vragen
2, 3, 4 en de vragen waarop de
mutat(e/intrekking/verzoek om een nieuw
BQA -fegitimatiebe wijs betrekking
heeft in.

Stuur mee

O

Aanvraag nieuwe (eerste) Akte ven
oosoorlno/beëdlolno

recente Verklaring Omtrent het Gedrag van
betrokkene
recente pasfoto van betrokkene
akte van aanstelling

Verlenging eerder verstrkte Akte van b9ëdiglrlg
Kenmerk BOA/Aktenr.

kopie eerder verstrekte akte
Verklaring Omtrent het Gedrag van betrokkene (niet
ouder dan 3 maanden en ten behoeve van de
functie van buitengewoon opsporingsambtenaar)
recente pasfoto van betrokkene

Mutatie van de Akte van opsporing/beëdiging
Kenmerk BOA/Aktenr.

kopie eerder verstrekte akte
recente pasfoto van betrokkene

-

--

h/SZji /o

0

> vul alleen

Wordt de (beoogd) OA ingehuurd?

2

vraag

2

en

13

in

Q

Intrekkng van de opsporingsbevoegdheid

kopie eerder verstrekte akte
het legitimatiebewljs

0

Aanvraag nieuw legitimatiebewija
Kenmerk BOA/Aktenr.

kopie proces-verbaal
recente pasfoto van betrokkene

>

inhuur

slechts mogelijk

0

Ja, van welke Instantie

voor

het

domein

Openbare

Ruimte.

Punten

1.1

t./m

1.3.
Nee

Mee te zenden bescheiden
D

Aanstellingscontract/arbeidsovereeilkOmSt (niet nodig bij een verlenging of mutatie)
Bewijs van bekwaamheid
Verklaring Omtrent het Gedrag, tenzij de aanvrager binnen de sterkte van het KLPD/KMA
R/polltlereglokorps
valt

Q

t Recente pasfoto, tenzij de aanvrager binnen de sterkte van het KLPD/KMAP/politleregjgkorps
valt. Let er
op dat bij meerdere aanvragen duidelijk is welke foto bij welke aanvraag hoort
LJ

3

Gegevens van de (beoogde) buitengewoon opsporingsambtenaar
>

in vullen

in lokletters.

burger Service Nummer
Achternaai( (inder’ geh. meisjesnaam)

,_..___....._

Achternaam en voornamen
Geboortedatum, geboorteplaats
Geboortegemeente, geboorteland
Woonadres

Postcode en plaats

4

evens werlcgever
>

Naam instantie

j

)(,.

(L)(J

Kenmerk categorlale beschikking
r
Contactpersoon en telefoonnummer

invullen in blokletters.

J

d

1,
f

j

/9l

J

T

/(1

‘—““

mer

2.
-_________
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Aanvraag-! M utatieformulier

5

3 van 4
Individuele Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) op grond
van een categorlaal besluit
Dienst Justis
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bekwaamheidseis betrokkene
Stuur mee:
Beschikt over een geldig BOA-getulgschrift

kopie geldig getuigschrift

0

Bewijs van deelname aan bijspijkercursus

kopie deelnamebewijs

0

Bewijs van deelname aan permanent her- en
bijschohngstraject

kopie deelnamebewijs

Interne opleiding, waarvoor In het categoriaai Besluit
ontheffing Is verleend, met goed gevolg afgerond

kopie getuigschrift

0
Q

6

Beschikt niet over een geldig getuigschrift of diploma. Op
grond van de Circulaire BOA wordt verzocht betrokkene
(tijdelijke/éénmallge) ontheffing bekwaamheidseis te
verlenen, gegrond op:

0

Senlorenregeling

kopie bewijs deelname opfriscursus

0

Permanente bijscholing

kopie uitslag permanente bijscholing

0

Vrijwillig politieambtenaar

kopie akte van aanstelling, alsmede bewijs dat
betrokkene het aantal uren draait zoals
voorgeschreven in eerder genoemde circulaire

El

Andere relevant oeachte dioloma’s

koie dioiorna

Onverenigbaarheid van functies
> Wanneer iemand werkzaam is bij of leiding geeft aan een beveiligingsorganisatie en tegelijkertijd
opsporingsbevoegdheid bezit, dan is dit in strijd met artikel 5 van de Wet particuliere
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Verzoeker pleegt zo een strafbaar feit op grond van de Wet
Economische Delicten. Het opzettelijk verschaffen van onjuiste in formatie omtrent de hierboven genoemde
situatie is strafbaar op grond van artikelen 225 e. v. van het Wetboek van Strafrecht.

Is de (beoogd) boe werkzaam bij of
geeft hij/zij leiding aan een
beveiiigingsorganisatie en/of
7
recherchebureau

Nee

El

Ja

> .41e deze vraag met Ja” beantwoord is, wordt dit verzoek alieen in behandeling genomen, als ontheffing is
verkregen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directie Politie en Veiligheldsreg(o’ç, Postbus 20011,
2500 EA Den Haag,

7

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben Ingevuld.

i-landtekening werkgever
__,,,.

Naam werkgever

Datum

Dag

Maand

[1

F’ 1. f Ô

Jaar

j

til

L.._

tJ

Pers. Nr. 100019
RDW
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Basisbekwaamheid Buitengewoon
Opsporingsambtenaar benoemd door
de Minister van Veiligheid en Justitie, heeft

geboren op
te
administratienummer: 2013.3933833332

en verklaart dat voornoemde kandidaat,
overeenkomstig het examenprogramma
Basisbekwaamheid Buitengewoon
Opsporingsambtenaar, voor beide examenonderdelen
een voldoende heeft behaald, op grond waarvan dit
getuigschrift is verstrekt.

Den Haag, 20-11-2013

r
.

Namens de Minister van Veiligheid en Justitie,
De Examencommissie

Mr. H.F.M. Bouwmeister EMPM
voorzitter
.0

()
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Dienst Justis
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Verklaring Omtrent het Gedrag • Certificate of Conduct
>

Date
Our reference
Surname
Prefix to surname
Given names
Date of birth
Place of birth
Countr,’ of birth

Retouradres: Postbus 16115 2500 DC Den Haag

Datum

24 februari 2014

Ons kenmerk
401402200002
Geslachtsnaam
Tussenvoegsels
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland

(hierna betrokkene) heeft voor het hieronder vermelde doel en voor
de hieronder vermelde belanghebbende een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd.
Senior behandelingsmedewerker bij RDW
Ik heb een onderzoek naar het gedrag van betrokkene ingesteld. Het onderzoek heeft zich
gericht op het specifleke screeningsprofiel (Buitengewoon) opsporingsambtenaar / (Special)
enforcement officer.
Uit het onderzoek zijn geen bezwaren gebleken tegen betrokkene. Ik heb daarbij rekening
gehouden met het risico voor de samenleving in verband met het doel waarvoor de
verklaring is aangevraagd en het belang van betrokkene afgewogen.
Op grond van artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens geef ik de
Verklaring Omtrent het Gedrag af.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

A.A.A.M. Hutdy
Afdelingsmanager COVOG

“t -

1

The State Secretary Of Security and Justice has conducted an investigation nto the conduct of the person
named in this Certificate and declares that, in view of the risk to society in relation to the purpose for which the
certicate has been requested and considering the interests of the person concerned. the investigation has
not resulted in any objections to this person in connection with the specihc profile mentioned above or the job
features indicated on the reverse of this Certificate. The State Secretary is therefore hereby pleased to issue this
Certicate of Conduct, pursuant to section 28 of the Dutch Judicial Data and Criminal Records Act
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Dienst Justis
Ministerie van Veiligheid en Justitie

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;
Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 05 januari 2012;
Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
de
Circulaire BOA.
AKTE VAN BEËDIGING

AFSCHRIFT

Overwegende dat:
geboren op
te
en wonende
beschikt over een
geldlge titel van opsporingsbevoegdheid, ontleend aan de door of namens de MinIster van Justitie voor
het
onderhavige domein en diensteenheid uitgevaardigcle categoriale beschikking ‘Besluit buitengewoon
opsporingsambtenaar RDW 2011, nr. 5708409/Justis/il van 20 september 2011, welke geldt voor de
opsporing van feiten, zoals genoemd in het domein Generieke Opsporing van de Circulaire BOA.
heeft blijk gegeven te voldoen aan de gestelde eisen van bekwaamheid en betrouwbaarheid;
BESLUIT:
wordt beëdigd tot buitengewoon opsporingsambtenaar voor het domein Generieke
Opsporing. Het proces-verbaal van de hiertoe afgelegde eden, verklaringen en beloften Is aan deze
akte van
beëdiging toegevoegd en maakt daarvan deel uit. De opsporingsbevoegdheid geldt voor de strafbare
feiten
genoemd In het domein en het grondgebied, zoals omschreven in de voornoemde categoriale aanwijzing,
voor
zo ver noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
De opsporingsbevoegdheid kan worden uitgeoefend met Ingang van de dag waarop de akte van
beëdiging,
blijkens het daarbij behorende proces-verbaal, is uitgereikt en vervalt uiterlijk op 26 mei 2014.
Als toezichthouder wijs ik aan

:

de hoofdofficier van het Landelijk Parket Team Verkeer;

Als direct toezichthouder wijs ik aan

:

de korpschef van het Korps landelijke politiediensten te Driebergen..

De eed vervalt zodra de opsporingsbevoegdheid is vervallen. In dit geval is de buitengewoon
opsporingsambtenaar verplicht de akte van beëdiging en zijn legitimatlebewijs naar mij terug
te zenden.
Den Haag, 21 maart 2012.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

1
J. Gankema
Teammanager 8TR
BOA/Aktenr.: 6037291 / 0
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Dienst Justis
Ministerie van Veiligheid en Justitie

>

Retouradres Postbus 20300 2500 EH Den Haag

Aan de korpschef van het KLPD
t.a.v.
Postbus 100
3970 AC Driebercien

Justitiële uitvoeringsdienst
Toetsing, Xntegrlteit en
Screenlng
aevoegdheden, Toezicht en
Registers (STR)
)uliana van Stoibergiaan 10
2595 CL Den Haag
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
www.rljksoverheid,nI
Contactpersoon
Integraal Contact Centrum

AFSCHRIFT

T 070 370 76 85
F 070 370 60 47
frontdesk.justls@mlnvenj.ni

Datum
21 maart 2012
Onderwerp uitreiking/beëdiging benoemingsbescheiden van

Ons kenmerk
B0A6037291/O

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij verzoek ik u zorg te dragen voor een zo spoedig mogelijke uitreiking van
bijgevoegde benoemingsbescheiden én beëdiging van voornoemde.
Het bijgevoegde “Proces-verbaal van beëdiging” zie ik gaarne aangevuld met de
gevraagde gegevens zo spoedig mogelijk retour.

Uw kenmerk

Bij lagen

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

Bijgevoegd afschrift van de “Akte van beëdiging” is voor uw eigen administratie.
Afschriften van de “Akten van beëdiging” heb ik de werkgever van betrokkene en de hoofdofficier
van justitie te Utrecht toegezonden

(

Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

J. Gankema
Teammanager BTR

Pers. Nr. 100019
Dienst Justis
Ministerie van Veiligheid en Justitie

>

Retouradres Postbus 20300 2500 EH Den Haag

Aan de Landelijk Parket, Team Verkeer
t.a.v.
Postbus 18700
3501 CS Utrecht

Justitiële uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit en
Screening
Bevoegdheden, Toezicht en
Registers (BTR)
Juliana van Stoibergiaan 10
2595 CL Den Haag
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheldnl
Contactpersoon
Integraal Contact Centrum

AFSCHRIFT

(

Datum
21 maart 2012
Onderwerp uitreiking/beëdigîng benoemingsbescheiden van

T 070 370 76 85
F 070 370 60 47
frontdesk.justis@minvenj.nl
Ons kenmerk
80A6037291/O

Geachte heer/mevrouw,

Uw kenmerk

Hierbij doe ik u toekomen een afschrift van de ten name van voornoemde, gestelde
“Akte van beëdiging”.

Bijiagen

Het origineel van deze akte en daarbij behorende bescheiden, heb ik de korpschef
van het KLPD toegezonden met het verzoek om voor beëdiging en uitreiking van
deze stukken te zorgen.

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
wijt u slechts één zaak in uw
brief behandelen?

Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

c
J. Gankema
Teammanager BTR

Pers. Nr. 100019
Dienst Justis
Ministerie van Veiligheid en Justitie

>

Retouredres Postbus 20300 2500 EH Den Haag

Aan de RDW
Bureau handhaving
t.a.v.
Postbus 4444
9640 EE Veendam

Justitiële uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit en
Screening
Bevoegdheden, Toezicht en
Registers (BTR)
JuIiana van Stoibergiaan 10
2595 CL Den Haag
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheId.nI
Contactpersoon
Integraal Contact Centrum

AFSCHRIFT

(

21 maart 2012
Datum
Onderwerp uitreiking/beëdiging benoemingsbescheiden van
Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 05 januari 2012, betreffende bovenvermeld
onderwerp, doe ik u hierbij toekomen een afschrift van de ten name van
voornoemde, gestelde “Akte van opsporingsbevoegdheid/-beëdiging”.
Het origineel van deze akte en daarbij behorende bescheiden, heb ik de korpschef
van het KLPD toegezonden met het verzoek om zo spoedig mogelijk voor beëdiging,
alsmede uitreiking van voormelde stukken te zorgen.

T 070 370 76 85
F 070 370 60 47
frontdeskjustis@mlnvenj.ni
Ons kenmerk
B0A6037Z91/0
Uw kenmerk

Bijiagen

B(j beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden,
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen?

Zorgvuldigheidshalve wijs ik erop, dat gelet op artikel 6 van het Besluit Buitengewoon
Opsporingsambtenaar een aanvraag tot verlenging of wijziging van een akte van
opsporingsbevoegdheid uiterlijk drie maanden voor het verlopen van de geldigheidsduur van die
akte moet zijn ingediend.
(‘
Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

1 Gankema
Teammanager BTR
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

Aanvraag-! Mutatieformulier
Individuele Buitengewoon
Opsporingsambtenaar (BOA) op
grond van een categoriaal besluit

(

(

Waarom dit formulier?
Met dit formulier doet u een verzoek tot opsporingsbevoegdheid
voor één buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) op grond
van artikel 142, lid 1 onder b Wetboek van Strafvordering en
van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar. Doel van
deze procedure is om opsporingsbevoegdheden toe te kennen
aan BOA’s op grond van een categoriaal besluit.
Belangrijk!
• Voor een aanvraag of mutatie Individuele BOA moet u dit
formulier gebruiken.
• Voor een snelle afhandeling Is het noodzakelijk dat de
aanvraag compleet is. Dat wil zeggen dat de volledig
ingevulde formulieren met alle noodzakelijke bijlagen worden
toegezonden.
• Informatie over de wijze van aanvragen en andere BOA
zaken kunt u vinden op Internet: www.rijksoverheid.nh/boa
en www.dienstjustis.nl.
• Voor vragen kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur
telefonisch contact opnemen met Dienst Justis. Het
telefoonnummer Is 070-3707685.
• Stuur formulier en bijlagen naar:
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Justis
Afdeling BTR/BOA
Postbus 20300
2500EH DEN HAAG
Procedure
Nadat het aanvraagfbrmulier met alle noodzakelijke bijlagen is
ontvangen, vindt een beoordeling van het verzoek plaats.
Wanneer alles in orde is, wordt een akte van
opsporingsbevoegdheid/beëdiging gemaakt, waarbij de beoogde
BOA (verlenging van de) opsporingsbevoegdheid en indien van
toepassing noodzakelijke geweldsbevoegdheid en
geweldsmiddelen voor maximaal vijf jaren wordt toegekend.
De termijn waarbinnen de aanvraag wordt afgehandeld duurt In
beginsel niet langer dan acht weken.

1aart 2011

Pers. Nr. 100019
2 van 3

Type aanvraag
> Gaat het om mutatle/intrekking/verzoek om een nieuw BQA leglumatlebewijs van een reeds
verstrekte akte van beëdiging, vul dan alleen de vragen 2, 3, 4 en de vragen waarop de
mutatie/intrekking/verzoek om een nieuw 804 -legitimatiebe wijs betrekking heeft in.
Stuur mee:

Aanvraag nieuwe (eerste) Akte van
opsporing/beëdiging

recente Verklaring Omtrent het Gedrag van
betrokkene
recente pasfoto van betrokkene
akte van aanstelling

LJ

Verlenging eerder verstrekte Akte van beëdiging
Kenmerk BOA/Aktenr,

kopie eerder verstrekte akte
Verklaring Omtrent het Gedrag van betrokkene (niet
ouder dan 3 maanden en ten behoeve van de
functie van buitengewoon opsporingsambtenaar)
recente pasfoto van betrokkene

Q

Mutatie van de Akte van opsporing/beëdiging
Kenmerk BOA/Aktenr.

kopie eerder verstrekte akte
recente pasfoto van betrokkene

J

> vul alleen vraag 2 en 131fl

Q

Intrekking van de opsporingsbevoegdheid
Kenmerk BOP./Aktenr.

kopie eerder verstrekte akte
het legitimatiebewijs

EJ

Aanvraag nieuw legitimatiebewija
Kenmerk BOA/Aktenr.

kopie proces-verbaal
recente pasfoto van betrokkene

> Inhuur slechts mogelijk voor het domein Openbare Ruimte Punten 1.1 tim 1.3.
Wordt de (beoogd) BOA ingehuurd?

2

Q

Ja, van welke Instantie

Nee

Mee te zenden bescheiden
AanstellingscontracVarbeldsovereenkomst (niet nodig bij een verlenging of mutatle)
Bewijs van bekwaamheid
Verklaring Omtrent het Gedrag, tenzij de aanvrager binnen de sterkte van het KLPO)KMAR/poiitlereglokorps
valt
1 Recente pasfoto, tenzij de aanvrager binnen de sterkte van het KLPD/KMARjpoiitieregiokorps valt. Let er
op dat bij meerdere aanvragen duidelijk is welke foto bij welke aanvraag hoort

3

Gegevens van de (beoogde) buitengewoon opsporingsambtenaar
> in vullen in blokletters.

Burger Service Nummer
Achternaam (irJn geh.eisjesnaam)

Voornamen (voluit)

Dag

Geboorteplaats

Achternaam en voornamen
Maand

Jaar

Geboortedeturn, geboorteplaats
Geboortegemeente

Geboorteland

-

Geboortegemeente, geboorteland
Woonadres
Postcode en plaats

4

Gegevens werkgever
> Invullen In blokletters.

Naam instantie
Kenmerk categoriale beschikking

i

ÇÇvj
Ç,Ç’ysjJ

Z.c

(‘(.

Contactpersoon

S:z4_.
Telefoonnummer

Contactpersoon en telefoonnummer
N

Pers. Nr. 100019
Aanvraag
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3 van 4
Individuele Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) op grond
van een categoriaal besluit
Dienst Justis
Ministerie ven Veiligheid en Justitie

Bekwaamheidseis betrokkene
Stuur mee;
Beschikt over een geldig BOA-getuigschrlft

kopie geldig getuigschrift

E

Bewijs van deelname aan bijspijkercursus

kopie deelnamebewijs

D

Bewijs van deelname aan permanent her- en
bljschollngstraject

kopie deelnamebewijs

Interne opleiding, waarvoor in het categoriaal Besluit
ontheffing is verleend, met goed gevolg afgerond

kopie getuigschrift

EJ
EJ

Beschikt niet over een geldig getuigschrift of diploma. Op
grond van de Circulaire BOA wordt verzocht betrokkene
(tijdelijke/éénmalige) ontheffing bekwaamheidsels te
verlenen, gegrond op:

ç
6

D

Seniorenregeling

kopie bewijs deelname optriscursus

EJ

Permanente bijscholing

kopie uitslag permanente bijscholing

EJ

Vrijwillig politieambtenaar

kopie akte van aanstelling, alsmede bewijs dat
betrokkene het aantal uren draait zoals
voorgeschreven in eerder genoemde circulaire

D

Andere relevant geachte diploma’s

kopie diploma

Onverenigbaarheid van functies
> Wanneer Iemand werkzaam Is bij of leiding geeft aan een beveillgingsorganlsatie en tegelijkertijd
opsporingsbevoegdheid bezit, dan is dit in strijd met artikel 5 van de Wet particuliere
bevelligingsorganisaties en recherchebureaus, Verzoeker pleegt zo een strafbaar feit op grond van de Wet
Economische Delicten. Het opzettelijk verschaffen van onjuiste Informatie omtrent de hierboven genoemde
situatie Is strafbaar op grond van artikelen 225 e. v. van het Wetboek van Strafrecht.

Is de (beoogd) boe werkzaam bij of
geeft hij/zij leiding aan een
beveiliglngsorganisatle en/of
recherchebureau?

Nee
OJa
> Als deze vraag met ‘Ja’ beanbeoord is, wordt dit verzoek alleen in behandeling genomen, als ontheffing is
verkregen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directie Politie en VeIligheidsregio’s, Postbus 20011,
2500 EA Den Haag.

7

0

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waar) j

Handtekening werkgever
Naam werkgever
Dag
Datum

[

Maand

Jaar

hen Ingevuld.

Pers. Nr. 100019
Justitie

Ministerie van Justitie

Getuigschrift
Buitengewoon Opsporingsambtenaar
De Examencomniissie,
ingevolge het Reglement Examen Buitengewoon Opsporingsambtenaar
benoemd door de Minister van Justitie, heeft

geëxamineerd:

geboren op
te

administratienummer 45200 (120/906)

en verklaart dat voornoemde kandidaat, overeenkomstig artikel 12
van het voornoemde Reglement, voor beide examenonderdelen
een voldoende heeft behaald, op grond waarvan dit getuigschrift is
verstrekt.

Den Haag, 21-01-2009
Namens de Minister, De Examencommissie

Mr. H.F.M. Bouwmeister, EMPM, voorzitter

,-de Jong, secretaris
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Dienst Justis
Ministerie van Veil(gheid en Justitie

Verklaring Omtrent het Gedrag
Retouradres: Postbus 16115, 2500 BC Den Haag

(

Datum
Ons kenmerk
Burgerservicenr
Geslachtsnaam
Tussenvoegsel(s)
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland

30 januari 2012
4700201201250001

hierna te noemen: betrokkene
heeft ten behoeve van hieronder vermelde doel en/of belanghebbende een
Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd;
senior opsporingsambtenaar bij RDW
De Minister heeft een onderzoek naar het gedrag van betrokkene ingesteld en
verklaart dat uit dit onderzoek, gelet op het risico voor de samenleving in
verband met het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd en na afweging
van het belang van betrokkene, niet is gebleken van bezwaren tegen
betrokkene.
De Minister geeft deze Verklaring Omtrent het Gedrag af op grond van artikel
28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

(

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
de teammanager COVOG

A.A.A.M. Huldy

Certificate of good conduct
The Dutch State Secretary of Security and Justice has conducted an investigation
into the behavlour of the person mentioned in this certificate and declares that, in
view of the risk for society in relation to the purpose for which the certificate is
requested and considering the interest of the person, no objections against this
person have resulted from this investigation.The State Secretary hereby issues the
Certificate of good conduct, pursuant to article 28 of the Dutch Judicial Records
Act.
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Dienst Justis
Ministerie van Veiligheid en Justitie

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;
2012;
Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 05 januari
gewoon opsporingsambtenaar; de
Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buiten
Circulaire BOA.
AKTE VAN BEËDIGING
Overwegende dat:
, beschikt over een
en wonende te
te
, geboren op
voor het
Justitie
van
Minister
de
s
namen
of
geldige titel van opsporingsbevoegdheid, ontleend aan de door
gewoon
buiten
“Besluit
beschikking
riale
e
catego
aardigd
uitgev
enheid
dienste
onderhavige domein en
ber 2011, welke geldt voor de
opsporingsambtenaar RDW 2011, nr. 5708409/Justis/li van 20 septem
van de Circulaire BOA.
ring
Opspo
eke
Generï
domein
het
d
in
genoem
zoals
feiten,
opsporing van
en betrouwbaarheid;
, heeft blijk gegeven te voldoen aan de gestelde eisen van bekwaamheid
BESLUIT:
Generieke
, wordt beëdigd tot buitengewoon opsporingsambtenaar voor het domein
deze akte van
is
aan
beloften
en
ingen
verklar
eden,
de
afgeleg
hiertoe
de
al
Opsporing. Het proces-verba van
re feiten
strafba
de
voor
eid
geldt
voegdh
beëdiging toegevoegd en maakt daarvan deel uit. De opsporingsbe
voor
aanwijzing,
riale
catego
emde
voorno
in
de
reven
omsch
zoals
ebied,
grondg
genoemd in het domein en het
taken.
eerde
gerelat
functie
zo ver noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de
de akte van beëdiging,
De opsporingsbevoegdheid kan worden uitgeoefend met ingang van de dag waarop
mei 2014.
26
op
uiterlijk
vervalt
en
ikt
al,
uitgere
is
-verba
nde
proces
behore
blijkens het daarbij
Als toezichthouder wijs ik aan

:

de hoofdofficier van het Landelijk Parket Team Verkeer;

Als direct toezichthouder wijs ik aan

:

de korpschef van het Korps landelijke politiediensten te Driebergen..

buitengewoon
De eed vervalt zodra de opsporingsbevoegdheid is vervallen. In dit geval is de
ijs
naar mij terug te zenden.
atiebew
legitim
zijn
en
beëdiging
van
opsporingsambtenaar verplicht de akte
Den Haag, 21 maart2012.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

J. Gankema
Teammanager BTR
BOA/Aktenr.: 6037291

/0

