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Traditioneel in het eerste
nummer van het nieuwe
jaar, alle stukken voor de
Algemene Ledenvergadering. Het eerste jaar van de
plannen voor de toekomst
zit er op. Hoe staan we er voor, wat hebben we
gedaan en wat staat er nog te gebeuren. In enkele
gevallen vragen wij ook hulp van de leden. Kunt u
helpen en wat moet u dan doen. U hoort het allemaal als u op 10 april de vergadering bezoekt.
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rechten betaald zijn of die
rechtenvrij zijn. Mocht er
onverhoopt toch een foto

Feitenboekjes en combibon
behoren tot de standaarduitrusting van de (buitengewoon)
opsporingsambtenaar. Per 1
januari 2013 zijn de tarieven
geïndexeerd en zijn enkele
inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Alleen al het feit dat er steeds meer feitcodes
bijkomen bewijst volgens Tanja de Vette van de
Commissie Feiten en Tarieven dat de aanpak werkt.
Noor Evertsen sprak met haar.
Asbest wordt gekenmerkt als
een gevaarlijke stof. De asbestproblematiek komt regelmatig
in het nieuws en dan is er vaak
sprake van angst en emotie.
Dick Nijhof vraagt zich af of er sprake is van Astbesparanoia en dook daarom dieper in de materie.

Voorblad
Voor een groot aantal overtredingen en misdrijven
hanteert het OM vaste boete tarieven. Deze overtredingen en misdrijven zijn voorzien van feitcodes.
De verschillende ‘jaargangen’ van tekstenbundel
en feitenboekjes zijn te herkennen aan hun kleur.
De nieuwe editie is dwarsgestreept in oranje, wit en
donkerblauw.
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geplaatst zijn waarvoor geen
toestemming is verleend dan
verzoekt de redactie u contact op
de nemen met het secretariaat
van onze vereniging.
Bij sommige artikelen plaatst de
redactie foto’s die een illustratief
karakter hebben.

Overname en gedeeltelijke
overname van artikelen uit dit
blad is toegestaan onder
bronvermelding en na
toestemming van de redactie.
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