Pers. nr. 100032
Dienst Justis
Ministerie van Veiligheid en Justitie

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;
Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 08 juni 2017;
Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar; de
Beleidsregels BOA.
AKTE VAN BEËDIGING
Overwegende dat:
, geboren op
te
en wonende te
, beschikt over een
geldige titel van opsporingsbevoegdheid, ontleend aan de door of namens de Staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie voor het onderhavige domein en diensteenheid uitgevaardigde categoriale beschikking “Besluit
buitengewoon opsporingsambtenaar RDW 2016”, nr. BOACAT2O16/038 van 31 mei 2016, welke geldt voor de
opsporing van feiten, zoals genoemd in het domein Generieke Opsporing van de Beleidsregels 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 12 juni 2022.
Als toezichthouder wijs ik aan

:

de hoofdofficier van justitie van het Parket CVOM;

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, 12 juni 2017.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.L. de Koning
Wnd. Afdelingsmanager V&T
BOA/Aktenr.: 6050708
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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. 12 juni 2017, onder kenmerk
BOA/Aktenr. 6050708 / 0 afgegeven akte van beëdiging, ten name van
, heeft de
hierboven vermelde buitengewoon opsp ingsa bt naar heden d.d..... j.:.’r”
ten overstaan van verbalisant

dienstnummer

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 verbalis t hetgeen van toepassing is)
Ondergetekende, verbalisant

. .

dienstnummer

L1

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,
de tekst van hoofdstuk S van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar,
een afschrift van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en andere
opsporingsa mbtena ren.
Aldus naar waarheid opgemaakt, d.d.
De Staa
name

(handt

cretaris van Veiligheid en Justitie,
e,

e ing bevoegd ambtenaar van iolitie/hoofd van dienst)

BO,f’enr.: 6050708

/0

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

