
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onderwerp  Notitie tijdelijke tewerkstellingen in fase 2 

Ten behoeve van  PFH fase 2 

 

Aanleiding 

Omdat in het reorganisatieproces rondom de vorming van de nationale politie een 

bevorderings- en benoemingsstop gold (Transitieakkoord van 22 februari 2011), werd 

gedurende deze periode veelvuldig gebruik gemaakt van tijdelijke tewerkstellingen. De 

medewerker vervulde (op eigen verzoek) een andere functie, al dan niet op een 

andere plaats van tewerkstelling. Soms was er sprake van waarneming met een 

waarnemingstoelage, soms niet. Voor werkzaamheden in het kader van de vorming 

van de nationale politie bestond vaak geen adequate functiebeschrijving. De 

medewerker vervulde een bepaald samenstel van werkzaamheden waarvoor ook geen 

toelagen werden verstrekt (rechtspositioneel kader). 

 

In dit voorstel wordt onder tijdelijke tewerkstelling verstaan: alle situaties waarin de 

medewerker in afwijking van zijn formeel toegekend functie op tijdelijke basis andere 

werkzaamheden uitoefent. Het maakt niet zozeer uit op welke grond deze 

werkzaamheden zijn opgedragen. Onder bovengenoemd begrip vallen dus 

waarnemingen, tijdelijke tewerkstellingen, het tijdelijk uitoefenen van niet in een 

functiebeschrijving vastgelegde werkzaamheden etc. 

 

Langdurige waarnemingen 

De tijdelijke werkzaamheden die de afgelopen jaren zijn opgedragen, waren in de regel 

niet bepalend voor het vaststellen van de uitgangspositie in het LFNP. Wat tijdelijk was 

moest immers tijdelijk blijven. Ook werd bij aanvang van de reorganisatie (november 

2014) ervoor gekozen de peildatum op 1 januari 2012 te stellen, waardoor geen 

functieonderhoud kon worden gevraagd voor de periode voorafgaand aan november 

2014. De uitgangspositie was de per 1 januari 2012 toegekende LFNP-functie. Zo kon 

het voorkomen dat medewerkers een functie jarenlang hadden uitgeoefend, zonder dat 

deze werd geformaliseerd. In die gevallen betekent dit dat de medewerker na de 

plaatsing (1 juli 2016) de aan hem toegekende LFNP-functie per 1 januari 2012 gaat 

vervullen en dat de tijdelijke werkzaamheden worden stopgezet. Dat kan terecht zijn, 

omdat het nu eenmaal zo is afgesproken. Minder terecht is het als de medewerker 

lange tijd in het ongewisse is gelaten over de duur van de werkzaamheden, er 

onduidelijke afspraken zijn gemaakt en de medewerker na jaren weer een functie moet 

gaan uitoefenen die hem in redelijkheid niet meer kan worden opgedragen, 

bijvoorbeeld omdat formele en tijdelijke functie qua werk- en denkniveau te ver uiteen 

liggen. Om dit te voorkomen zijn de afgelopen jaren door medewerkers aanvragen 

ingediend om benoemd te worden in hun vaak al jarenlang uitgeoefende tijdelijke 

werkzaamheden. 

 

Vorenstaande heeft geleid tot een veelheid aan procedures, waarbij het aanvankelijk in 
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bijna alle gevallen ging om langdurige waarnemingen. Door het tijdsverloop van de 

reorganisatie (het was inmiddels 2015) ontstond er daarbij een knelpunt. De vraag was 

immers of vanuit oogpunt van goed werkgeverschap nog wel aangevoerd kon worden 

dat de werkzaamheden tijdelijk waren en dus ook tijdelijk moesten blijven. In sommige 

gevallen was er sprake van waarnemingen van meer dan 4 jaar, waarbij het geen 

uitzondering was dat de afgesproken termijn herhaaldelijk was opgeschoven (of 

stilzwijgend was verlengd). Om die reden is door de Directie HRM het afwegingskader 

langdurige waarnemingen van 11 mei 2015 opgesteld. Hierin wordt een aantal 

voorwaarden gesteld waaronder de medewerker kan worden benoemd in de 

waargenomen functie. Kort gezegd komt het erop neer dat dit het geval is als de 

tijdelijkheid van de werkzaamheden niet meer kan worden beargumenteerd. Een 

goede belangenafweging brengt dan met zich mee dat de medewerker op zijn verzoek 

wordt benoemd in de waargenomen functie. 

 

Inmiddels zijn alle waarnemingen in het korps afgezet tegen dit waarnemingskader en 

hebben de betrokkenen hiervan een besluit ontvangen. Voor medewerkers die 

bezwaar willen maken tegen dit besluit is een speciale bezwarenadviescommissie 

ingesteld: de commissie langdurige waarnemingen onder voorzitterschap van de heer 

Grem. 

 

Personele reorganisatie 

In december 2015 hebben de medewerkers van het korps hun besluit oorspronkelijk 

functie ontvangen: het startpunt in de reorganisatie. In dit besluit wordt de formele 

functie van de medewerker genoemd. Een niet-geformaliseerde tijdelijke tewerkstelling 

is in dit besluit niet opgenomen. Ook hier is door diverse medewerkers bezwaar tegen 

gemaakt en ook deze bezwaren zijn afgehandeld door speciaal hiervoor ingestelde 

commissies. 

 

De ontwikkeling in de rechtspraak stond inmiddels ook niet stil. Eind 2015 zagen we 

een begin van een omslag. Door het tijdsverloop in de reorganisatie en het feit dat 

steeds meer zicht kwam op verdringingseffecten, liet de rechtbank Breda de 

belangenafweging ten gunste van de medewerker doorslaan. Zeker omdat deze had 

aangevoerd dat er geen verdringingseffecten zouden optreden als er benoeming zou 

plaatsvinden. Naar aanleiding hiervan hebben vele medewerkers een verzoek 

ingediend bij het korps, waarin verzocht wordt hen te plaatsen op hun tijdelijke functie. 

Het ging in deze gevallen hoofdzakelijk om tijdelijke tewerkstellingen. De medewerkers 

vragen kortgezegd om analoog aan het beleidskader langdurige waarnemingen te 

worden benoemd in hun tijdelijke functie en wijzen op de uitspraak van de rechtbank 

Breda. 

 

Aanhouden procedures 

De binnengekomen verzoeken vragen van het korps een standpuntbepaling. Omdat in 

de eerste maanden van 2016 het plaatsingsproces nog in volle gang was, heeft het 

korps ervoor gekozen vooralsnog geen standpunt in te nemen over tijdelijke 

werksituaties. Op die manier werden de werkzaamheden van de PAC-kamers niet 

doorkruist (ook de PAC’s werd immers veelvuldig gevraagd om al dan niet met een 

beroep op de hardheidsclausule een uitspraak te doen over langdurige tijdelijke 

werkzaamheden). Met de medewerkers werd daarom afgesproken om pas na de 

plaatsing naar de verzoeken te kijken. De vakorganisaties hebben hiermee in de 

individuele zaken ingestemd. 

 

Inmiddels zijn de plaatsingsbesluiten aan de medewerkers verzonden. Het is duidelijk 

geworden dat niet alle tijdelijke werkzaamheden zijn gehonoreerd. Enkele honderden 
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medewerkers hebben hiertegen bezwaar gemaakt. 

 

Afbakening en standpuntbepaling 

Uit het voorgaande blijkt dat er drie groepen zijn waarin het vraagstuk van tijdelijke 

tewerkstelling nog actueel is en waarin het korps een beslissing zal moeten nemen. 
1. Besluiten die zijn genomen op grond van het kader langdurige waarnemingen 

en waartegen door de medewerker een procedure is opgestart (en die nog 

loopt). 

2. Bezwaarschriften (en ingestelde beroepszaken) die zijn binnengekomen tegen 

het besluit oorspronkelijke functie of de plaatsing van de medewerker en 

waarin het verzoek van de medewerker om geplaatst te worden op de tijdelijke 

functie niet is gehonoreerd. Ook deze procedures moeten nog lopen. 

3. Verzoeken van de medewerkers vanaf eind 2015 tot 1 juli 2016 (datum 

plaatsingsbesluit) om geplaatst te worden in de tijdelijke functie en die zijn 

aangehouden. 

 

Het vorenstaande brengt met zich mee, dat het op dit moment niet meer mogelijk is om 

een tijdelijke tewerkstelling ter discussie te stellen. De medewerker dient onder één 

van de drie bovengenoemde categorieën te vallen. Is dat niet het geval, dan staat zijn 

plaatsing daarmee vast. Het rechtszekerheidsbeginsel dient ook voor het korps te 

gelden en voorkomen dient te worden dat we de plaatsingsprocedure voor diverse 

groepen gaan overdoen. Juridisch vertaald: indien geen rechtsmiddelen zijn 

aangewend tegen het plaatsingsbesluit, staat dit in rechte vast. Slechts lopende 

bezwaren/beroepen en verzoeken worden afgehandeld. 

 

Voor de drie groepen dient een aantal voorwaarden te worden genoemd wanneer tot 

plaatsing kan worden overgegaan. Deze luiden als volgt. 
1. De betrokkene dient op het moment van het verzoek of bezwaarschrift 

gedurende minimaal drie jaar ononderbroken de door hem gevraagde LFNP-

functie uit te hebben geoefend. Opgemerkt dient te worden dat bij aanvang 

van de werkzaamheden niet altijd duidelijk zal zijn geweest welke LFNP-

functie werd uitgeoefend c.q. opgedragen. Bij aanvang zal de functie dan ook 

niet altijd zijn genoemd. Indien in dat geval achteraf bezien sprake is van 

uitoefening van de gevraagde LFNP-functie, geeft dit recht op plaatsing indien 

aan de overige voorwaarden is voldaan. De medewerker dient op het moment 

van het verzoek of indienen bezwaar de functie nog steeds uit te oefenen. 

2. De tewerkstelling dient schriftelijk te kunnen worden onderbouwd door de 

medewerker.  

3. De functie waarin de medewerker wil worden benoemd is ingericht in de 

voorgenomen formatie van het organisatieonderdeel. Er moet dus sprake zijn 

van werkzaamheden die vanuit het bedrijfsvoeringsbelang ook na de 

reorganisatie worden gecontinueerd. Indien er meerdere medewerkers zijn 

voor dezelfde functie, volgt benoeming indien aan alle voorwaarden is 

voldaan. Dit kan leiden tot bovenformatieve plaatsing. 

4. Het functioneren van de medewerker dient voldoende te zijn. Voorwaarde voor 

afwijzing op deze grond is dat er reeds een functioneringstraject is opgestart 

ten tijde van het verzoek of bezwaar. Indien de medewerker (ondanks het 

voldoende functioneren) niet aan alle gestelde functie-eisen voldoet, hoeft dit 

een plaatsing niet in de weg te staan. Met de medewerker zullen schriftelijk 
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afspraken gemaakt dienen te worden hoe hij binnen een redelijke termijn aan 

de functie-eisen zal kunnen voldoen (bijvoorbeeld opleidingen) en wat er dient 

te gebeuren indien dit onverhoopt niet lukt. Het reguliere P-instrumentarium is 

van toepassing. Uiteraard geldt het voorgaande niet indien de medewerker 

niet aan bepaalde harde (wettelijke) eisen kan voldoen. In dat geval kan geen 

plaatsing volgen. 

 

Uit bovenstaand relaas kan worden opgemaakt dat de tewerkstellingen onlosmakelijk 

verbonden zijn met fase 1. De werkzaamheden zijn in fase 1 uitgeoefend en inmiddels 

kan een recht op plaatsing zijn ontstaan. Dit betekent dat de drie groepen losgeweekt 

kunnen worden van het reguliere vacaturebeleid voor fase 2 en dat de medewerkers 

als plaatsbaar worden aangemerkt indien zij aan de voorwaarden voldoen. Omdat op 

dit moment de vacatures opengesteld gaan worden zit er veel urgentie op het 

aanwijzen van de plaatsbare medewerkers! 

 

Tenslotte is de voorgestelde koers een logisch vervolg op het kader langdurige 

waarnemingen en de toepassing van de hardheidsclausule in het plaatsingsproces. In 

beide situaties zijn groepen medewerkers onder soortgelijke omstandigheden als 

hierboven genoemd geplaatst op hun tijdelijke functie. Een en ander op grond van 

goed werkgeverschap. Dit voorstel is dan ook een stap in de richting van een 

eenduidige afhandeling van het korps van tijdelijke werkzaamheden. Daarbij kan 

tegemoet worden gekomen aan vele verzoeken en bezwaarschriften, waardoor 

onnodige procedures worden voorkomen. Onnodig, omdat ook het dienstbelang 

gediend kan zijn met de plaatsing van de medewerker. 

 

Hoe verder met deze tijdelijke tewerkstellingen? 

Een afgewezen tijdelijke tewerkstelling dient uiteraard te worden stopgezet. Niet alleen 

om redenen van een zorgvuldig en afgewogen personeelsbeleid, maar ook wegens 

juridische houdbaarheid (beter gezegd: onhoudbaarheid). De medewerker wiens 

verzoek niet is gehonoreerd dient daarom zijn werkzaamheden binnen een korte 

termijn af te bouwen waarna hij de functie gaat uitoefenen die is toegewezen in het 

plaatsingsbesluit. 
 

 

 


