
V Arrondissementsrechtbank te Zwolle

Ministerie van Justitie

Het Hoofd van de Hoofddirectie Organisatie

Rechtspleging en Rechtshulp

Postbus 20301

2500 EH 's-Gravenhage

uw kenmerk H.D.O.R.R. I Zwolle 20 december 1983
kenmerk
bjjlagen
onderweip benoeming wnd.-griffiers.

In antwoord op uw schrijven van 30 noveipber j.l., deel ik

u mede dat de heren P.IJ. Kraaijer en MBHM̂ B̂ i op

14 december 1983 zijn beedigd als waarnemende-griffiers

bij deze rechtbank.

De mij toegezonden kaarten, voorzien van handtekeningen

en parafen, doe ik u hierbij weer toekomen.

De griffier,

De rechtbank is gevestigd Luttenbergstraat 5
corresp. adres: postbus 10067 - 8000 GB Zwolle
telefoon 038-210866
postgiro 3739515 t.n.v. de gerechten in het arrondissement Zwolle 501-21



Ministerie van Justitie
Sc^edeidceksfiaven 100 s-Gravennaije

Aan de heer H. Vaatstra,

arrondissementsgriffier,

Postbus 10067,

8000 GB Zwolle.

Uw bnef 30 noveraber

Onderwerp Peraoneel

Onskenmerk H.D.O.R.R.

Datum ^decMber 1983

Doorkiesnummer

Hierbij do* ik u toekomen de groaaen en afachriften
van mijn beachikkingen ran heden, naar de injioud

vaanran zij yervezen.

Ik aoge u verzoeken de groaaen aan de betrokkenen

uit te reiken en mij de datum van hun begdiginff zo

apoedig mogelijk te berichten. De afaehriften zijn

beatemd roor uv adainiatratie.

Bij uv berieht zal ik de eveneena hierbijgaande
kaarten, roorzien ran de handtekening en de paraaf

ran de betrokkenen, gaarne ran a terugontvangen.

De Miniater ran Justitie,
Namena de Miniater,

Eet Hoofd ran de Hoofddirectie
Organiaatie Rechtapleging

en Heohtshulp,
d«

bi|iage(n)

Postages Postbus 20301 - 2500 EH 's-Graverhage - tel. 070-70791 • - Telex 3455-i m\,j r!



Extract uit het audientieblad berustende ter griffie

van de arrondissementsrechtbank te Zwolle.

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZWOLLE.

Op requisitoir enz., enz.

Op requisitoir van mr. S.J.A.M. van Gend, officier van justitie, legt de heer

P.IJ. Kraaijer, geboren 13 September 1960, wonende te Zwolle, bij besluit van de

Minister van JUstitie d.d. 7 december 1983, nr. PB 8/16.506, met ingang van de

datum van beediging benoemd tot waarnemend-griffier bij deze rechtbank, de

belofte af, voorgeschreven bij artikel 71 van Reglement I.

w.g. I. Eijpe. w.g. G. Mannourij.

VOOR EXTRACT CONFORM, afgegeven aan

de heer P.IJ. Kraaijer.

De griffier van—<te\arrondissements-

rechtbank >e Zwolle,



Arrondissementsrechtbank te Zwolle

Ilinisterie van Justitie

Het Hoofd van de Hoofddirectie Organisatie
Rechtspleging en Rechtshulp

Postbus 20J01

2500 SH

kenmerk

bijlagen

onderwerp

uw kenmerk Zwolle 30 november 1983,

Hierbij verzoek ik u - mede namens de rechtbank — de heren:

LJsbxand KHAAUER, geboren 13 September I960,

beiden adminlstxatief ambtenaar C 2» klasse ter griffie dezer

rechtbank, te benoemen tot waarnemend-griffier.

De griffier,

De rechtbank is gevestigd Luttenbergstraat 5

corresp. adres: postbus 10067 - 8000 GB Zwolle

telefoon 038-210866

postgiro 3739515 t.n.v. de gerechten in het arrondissement Zwolle 501-21



Ministerie van Justitie
Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging
en Rechtshulp

Mr. PB ./

AFSCHRIFT voor
de Griffier

DE MINISTER VAN JUSTITIE,

Gelet Op art ike I A? a v£.n de vet op <^ roc'iterl-'l-:- or--c>.ni."ati-2

Besluit:

met ingang van de datum van de beediging te benoemen tot
i.raaiT.erienu rriffior If' tie ar?'ondis3er''':rt:--Tnchtbank te "'wolle

'io iit-er P.IJ. "Craa : 'or,

13 -.opteiV^or 1°,':0, workzaai-.- tor 'jriffie van voormoer'/'e rechtbank.

's-Gravenhage, *1 <;eco, her 19 ° >

De Minister van Justitie,

Namens de Minister,

Met Hoofd van de Hoofddirectie

Organisatie Rechtspleging

en Rechtshulp,

/ voor doze,/'"

S 8-52 2 Hg 30924



TAAKOMSCHRIJ7ISG

Paul KRA/VIJEB (G 2)

inbeslaggenomen voorwerpen

typen stzafbladen/eztracten
afschriften/inzage I-nra.
balle

archiefwerkzaamheden

mlddelenstaten
t eks tverwerking



Ministerie van Justitie

PA 8 / 16506
S.bur. A.P.B.
Afd. P.S.A.

WIJZIGINGSBESLUIT

De Minister van Justitie besluit te rekenen van de hieronder genoemde datum van ingang de gegevens vermeld in de
akte van aanstelling van nagenoemde ambtenaar
a. te wijzigen en/of aan te vullen zoals bij het betreffende gegeven achter de letter x is vermeld;
b. te handhaven voor wat betreft de overige tevens vermelde gegevens.

naam

voornamen

geboortedatum

K r a a i j e r

Paul IJsbrand

13 September 1960

x

datum van ingang

aard dienstverband

1 oktober 1982

Vast

werktijd

dienstvak

dienstonderdeel

Volledig
Gerechten

Griffie Arrondissementsrechtbank te Zwolle

standplaats

functie

Zwolle

x rang

bijlage/schaal
X B.B.R.A.1948

salarisancienniteit

te rekenen van

toelagen

Administratief ambtenaar C 2e klasse

A/ 3 2

1 September 1981

's-Gravenhage, 3 december 1982

De Minister van Justitie,

Nainens de Minister,
let iioofd van het Gtafbureau
Algemeen Personeelsbeleid,

voor aeze.

exemplaar bestemd voor archief hoofd van dienst,
met als bijlage-ter uitreiking aan belanghebbende - de grosse van dit beslujt.-

2 HG 31068



Ministerie van Justitie
Schedeldoekshaven 100 's-Gravenhage

Aan de heer H. Vaatstra,
arrondissementsgriffier
postbus 10008
8000 GA ZWOLLE

Bericht op uw voorstel 5 oktober 1982

Onderwerp vacature van administratief
ambtenaar C 2e klasse bij
de gerechten.

Ons kenmerk

Datum

H.D.O.R.R.
Nr. PB 8/16506
27 oktober 1982

Doorkiesnummer

Naar aanleiding van uw bovenvermeld voorstel deel ik u mede dat ik
de heer P.IJ. Kraaijer schrijver A in vaste dienst bij de gerechten,
tewerkgesteld bij de griffie van uw rechtbank, in aanmerking heb
gebracht voor de vervulling van de vacature van administratief ambte-
naar C 2e klasse bij de gerechten, met tewerkstell ing bij voornoemde
griffie .

In verband hiermede zal de heer Kraaijer met ingang van 1 oktober 1982
worden bevorderd tot administratief ambtenaar C 2e klasse in vaste dienst
bij de gerechten, met handhaving van zijn tewerkstelling bij meergenoemde
griffie.

Het salaris van betrokkene zal daarbij worden vastgesteld op f. 2.083,—
bruto per maand, met een salarisancienniteit te rekenen vanaf 1 September 198
in schaal 32 van bijlage A 1 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1948.

De op deze bevordering betrekking hebbende wijzigingsbeschikking zal ik u
zo spoedig mogelijk toezenden.

Ik moge u verzoeken de heer Kraaijer van het vorenstaande in kennis te
stellen.

De Minister van Justitiey
Namens de Minister,^7r2-

Het Hoofd van de Hoofddirectie
Organisatie^Rechtspleging en Rechtshulp,

voor deze,

bijlage(n)
Postadres: Postbus 20301-2500 EH 's-Gravenhage - tel.: 070-707911 -Telex 34554 mvj nl

Verzoeke slechts 66n zaak in e£n brief te behandelen en bij beantwoording de datum en het kenmerk te vermelden
SF 22 - Hg 30024-11369



MINISTERIE VAN JUSTITIE
DIENSTVAK : Gerechten

X

X

X

VOORSTEL INZAKE 3) Wijziging in de aanstellingsgegevens 2)

I™ra^^Mffl|^^rw^^^^^^^-MW^1#332 î?̂ M!̂ ^

: K 3 A A I J K H

voornamen : ^^ U3bra*d

geboortedatum : 13 September I960

Hatiim van insane • 1 oktober 1982

aard dienstverband : vast

werktijd : volledig

dicnstVciK «
,. . , , . griffie arrondiaaeinentsrechtbank te Zwolladienstonderdeel : °^

standplaats : ^wolle
adroinistratief raedewerkerfunctie

rang . adminiatratief ambtenaar C 2e klaase
bijlage/schaal . A/J2

B.B.R.A 1948

salarisancienniteit
te rekenen van : L September 1981

toelagen : "~"

personeelscategorie : code herkomst tybestemming 1) :

Toelichting op het voorstel

iietrokkene komt in de plaata van P.G.H.TJitssetter, die met ingang
van 1 oktober 1982 is bevorderd tot adminiatratief ambtenaar
C le klasae.

bestemd voor archkf voorstellende instantie

datum ontvangst

Bij verzoek om aanstelling
meegezonden bijlagen
lieronder aankruisen

Personalia formulier

Verklaring omtrent
let gedrag

Medisch onderzoek
(ROD)

Psychologisch
onderzoek (RPD)

Formulier
Kindertoelage

Werknemersverkl.
loonbelasting

Formulier over-en
ondercomp. AOW

Machtiging
salaris-betaling

eze ruimte niet beschrijven

Ondertekening : °^ v'

Plaats: Zwolle

Datum :

dcze ruimte niet beschrijven

1) doorhalen wat niet van toepassing is 2) voorgestelde wijzingen door middel van letter X aangeven
PSA 16

3 M 31064/9022



MINISTERIE VAN JUSTITIE

DIENSTVAK :

AFSCHRIFT VAN HET Ambtelijke aanstelling >van
VOORSTEL INZAKE ]) Wijziging in de aanstellingsgegevens 2)

Indienstneming op arbeidsovereenkomst van
Wijziging van de arbeidsovereenkomst met 2)

naam

voorname

geboorted

datum va

aard dien

werktijd

dienstvak

dienstond

standplaa

functie

rang
bijlagelsc

: KEAAIJER

n . Paul IJsbrand

atum . 13 September 1960

n inonno • 1 oktober 1981

stverband : vast

volledig

gerechten

erdeel • griffie Arrondissementsrechtbank te Zwolle

ts . Zwolle

X8X¥i3«S£XXX
administratief medewerker

. schrijver A
:haal . A/18

B.B.R.A 1948

salarisancienniteit
te rekenen van : 1 September 1981

toelagen :

personeelscategorie : code herkomst ij/bestemming ') :

Toelichting op het voorstel

In verband met de op 14 September 1982 vastgestelde be-
oordeling, waarvan op heden een afschrift aan u wordt toe-
gezonden, kan m.i. de vaste aanstelling op 1 oktober 1982
ingaan.

bestemd voor archief voorstellende instanrie

datum ontvangst

Bij verzoek om aanstelling
meegezonden bijlagen
lieronder aankruisen

Personalia formulier

Verklaring omtrent
let gedrag

Sledisch onderzoek
(ROD)

Psychologisch
onderzoek (RPD)

Formulier
kindertoelage

Werknemersverkl.
loonbelasting

Formulier over-en
ondercomp. AOW

Machtiging
salaris-betaling

eze ruimte niet beschrijven

rj-rif f
Ondertekening : °

^~7> -—

Plaats : Zwolle

Datum: 14-9-198?

deze ruimte niet beschrijven

X

1) doorhalen wat niet van toepassing is 2) voorgestelde wijzingen door middel van letter X aangeven
PSA 16

3 M 31064/9022

\



MINISTERIE VAN JUSTITIE
DIENSTVAK : Gerechten

AFSCHRIF
VOORSTE1

(acancnr

L INZAKE i) Wijziging in de aanstellingsgegevens 2)
'^SS^^3i^^^e^KV~VM^rv^TV''v^f^vvv^r' "^C^X^X î̂ ^^ '̂-.̂ ^ '̂A.
WyWfcft'lA***'flfr'**l*Ms(Jvfcf^ertltefifttHI*<1^

naam : K R A A I J

voornamen : &»& UBbrar

geboortedatum : 15 septerobej

datum van ingang : 1 <*t<>be* *

aard dienstverband : Tljdelijk vc
lopende tot
lid 2 sub a

werktijd : Volledig

dienstvak : Gerechten

dienstonderdeel : Griffie Arr<

standplaats : Zwolle

functie : Administrat

rang : Schrijver A
bijlagelschaal . A / ja

B.B.R.A 1948

salarisancienniteit
, 1 Septemberte rekenen van : *

toelagen : ~

personeelscategorie :

Toelichting op net voorstel

E R

id

e I960

;81

>or bepaalde tijd voor een proeftijd
en met 50 September 1985 (art. 6
ARAR)

Dndissementsrechtbank te Zwolle

Lef nedewerker

1981

code herkomst 1)/bestemming 1) :

cn

bestemd voor archlef voorstellende instantie

datum ontvangst

Bij verzoek om aanstelling
meegezonden bijlagen
hieronder aankruisen

Personalia formulier

Verklaring omtrent
het gedrag

Medisch onderzoek
(ROD)

Psychologisch
onderzoek (RPD)

Formulier
kindertoelage

Werknemersverkl.
loonbelasting

Formulier over-en
ondercomp. AOW

Machtiging
salaris-betaling

leze ruimte niet beschrijven

Ondertekening : erif f

Plaats : 2wol^e

Datum : "" '

dezeruimte niet beschrijven

1) doorhalen wat niet van toepassing is 2) voorgestelde wijzingen door middel van letter X aangeven
PSA 16

3 M 31064/902J



Ministerie van Justitie

PA 8 / 16506
S.bur A.P.B.
Afd. P.S.A

AKTE VAN AANSTELLING

De Minister van Justitie besluit te rekenen van de hieronder genoemde datum van ingang aan te stellen:

naam

voomamen

geboortedatum

K H A A I J E R

Paul IJsbrand

13 September 1960

datum van ingang

aard dienstverband

1 oktober 1931

Tijdelijk voor bepaalde tijd voor een preeftijd lopende tot
en met 30 September 1983(art 6 lid 2 sub a ARAR)

werktijd

dienstvak

dienstonderdeel

Volledig

Gerechten

Griffie Kantongerecht te Harderwijk

standplaats

functie

Harderwijk

rang

bijlage/schaal

B.B.RA.1948

salarisancienniteit

te rekenen van

toelagen

Schrijver A

A/18

1 September 1981

•s-Gravenhage, Q november 1931

De Minister van Justitie,

ITaraens de Minister ,
Ilet Hoofd van het Gtafbureau ,

Algemeen Personeeisbeleid ,
TOOT deze,

exemplaar bestemd voor archief hoofd van dienst,

met als bijlage - ter uitreiking aan belanghebbende - de grosse van dit besluit
y"

2 Hg 31066/7988



MINISTERIE VAN JUSTITIE
DIENSTVAK: Gcrochton

AFSCHRIFT VAN HET Ambtelijke aanstelling van
VOORSTEL 1NZAKE ') WfiSTgTftjpliinW^BfflfiiBHilfijHfiJSSWlfilP')

"VWiBgifiin;̂ "dK^rWlflK9W^«^S?n«Yni«Y2)

naam : K R A A I J i;1 11

voornamen : I^ul IJsbrand

geboortedatum : 13 September I960

datum van ingang : 1 oktober 1981

aard dienstverband : tijdelijk voor bepaalde tijd voor een proef-
tijd lopende tot en met 30 September 19B3
(art. 6 lid 2 sub a ARAR)

werktijd : volledig

dienstvak : gerechten

dienstonderdeel : griffie arroiidissanentsrechtbank te Zwolle

standplaats : Zwolle

functie : administratief ciedowerkor

rang : achrijver A
bijlage/schaal A/18

B.B.R.A. 1948 '

salarisancienniteit
te rekenen van : 1 September 1981

toelagen : "*

personeelscategorie : code herkomst^/bestemming1):

Toelichting op het voorstel ^~-~___

roost cumin/; werd vorleend tot het aantrekken van con <~dmini3trc.—
ticve kracht tor griffie van hot laxnton^recht te llarderwijk*
xia telcfonisch overlcg werd toestonaning vorluend deze kracht
voorlopig in te schakulen ter fp?iffie van do r-...-Ghtbank te Zwollc.

bestemd voor archief voorstellende instantie

latum ontvangst

Bij verzoek om aanstelling
meegezonden bijlagen
hieronder aankruisen

"ersonalia formulier

Verklaring omtrent
het gedrag

Medisch onderzoek
ROD)

Psychologisch
onderzoek (RPD)

-ormulier
eindertoelage

Werknemersverkl.
oonbelasting

"ormulier over- en
ondercomp. AOW

Machtiging
salaris-betaling

X

X

X

X

•/fc.

deze ruimte niet beschrijven

Ondertekening : ̂ iff1

Plaats: ^WOlle

Datum: 29-9-1981.

deze ruimte niet beschrijven

l) doorhalen wat niet van toepassing is 2) voorgestelde wijzigingen door middel van letter X aangeven
PSA 16

3 M 31064/3909



Arrondissementsrechtbank te Zwolle

Ministerie van Justitie

Hoofddirecite Organisatie Rechtspleging

en Rechtshulp

Postbus 20301

2500 EH 's-Gravenhage

kenmerk

bijlagen

onderwerp

uw kenmerk Zwolle 20-10-1981

1
u.

Hierbij doe ik nog toekomen de verklaring

omtrent het gedrag met betrekking tot

Paul Ysbrand Kraaljer.

De Griffier,

De rechtbank is gevestigd Luttenbergstraat 5
corresp. adres: postbus 10008 - 8000 GA Zwolle
telefoon 05200 - 1 08 66
postrekening 3 73 95 15 t.n.v. de comptabele van de gerechten te Zwolle 501-1



Verklaring omtrent bet gedrag MODEL I

Gemeente ZWOLLE Datum

J 3 0 K T O B £ j ? 1 9 8 t

Nummer

De burgemeester van de bovengenoemde gemeente;

gezien het verzoek om afgifte van een verkkring omtrent het gedrag van

KRAAIDER

PAUL I3SBRAND

13SEP1960 STEENUI3K

STEENBOERUEG 40
8042 AT ZUOLLE

opgenomen in het persoonsregister van eerstgenoemde gemeente, welke verklaring
wordtgevraagdtendiensuvan

admlnlstratief
raedewerker bij het ministerie van justitie.

gelet op titel II van de wet op de justitiele documentatie en op de verklaringen
omtrent het gedrag;

v e r k l a a r t :

dat hem uit het onderzoek naar het gedrag van betrokkene, gelet op het doel waar-
voor de afgifte is gevraagd, van bezwaren tegen voornoernde persoon niet is

gebleken. /&^a**r£\> fc »V\ burgemeester voornoemd,

namens deze,
/I

De ohef ran de afd. 3/B.M
ter oaoretarife

leges £6.00'



GEMEENTE 2WOLLE

UITTREKSEL UIT HET PERSOONSREGISTER

In het persoonsregister van da nevenataande gemeente la opgenomen
do hleronder vermelde porsoon

KRAAIDER

PAUL IDSBRAND

13SEP1968 STEENWIDK

STEENBOERUEG 40
8042 AT ZUOLLE

2wo,,e. 22 SEP.
Namens het gemeenteljestuy/.



AOW/AWW-YL'iHKLARiWG

1. U dient in punt 4 op tegeven alle ,,overheidsorganen" (zie toelichtingachterzijde) waarvan u en/of uwvrouw (man), van wieu ni
duurzaam gescheiden Is^ft. inkomsten geniet uit hoofde van een huidige of vroegere betrekking, in te vullen naar de toestai

. ..................... isaP/
Verzoekeintezenden binnen een week na ontvangst.

2. Betrokkene is gehuwd met: ^ ___

4.

hoofdfunctie man

1e nevenfunclie man

2e nevenfunctie man

hooldfunctie vrouvv

1e nevenfunctie vrouw

2e nevenfunctie vrouw

wachtgeld(en) man

uitkering(en) man

wachtgeld(en) vrouw

uitkering(en) vrouw

pensioen man

pensioen rnan

pensioen vrouw

pensioen vrouw

\laam van do werkgever of
uitbetalende instantie
loverheidsorgaan):

3. Geboortedatum betrokkcne:

Geboortedatum echtgeno'o)t(e):

Volledigadres:

foe

Pcrsoonlijk
rtg.nr. 6f
corr.nr. of
stamnr.bf
Ccisonr.

Aldus naar waarheid ingavuld op ..< fe j.a/<. tf^S?:.....
(datum) (hrindtekoning)

GIZANi. 12-8131S3F
z.o.



Ministerie van Justitie

Aan de Arrondissementsgriffier
Postbus 10067
8000 GB ZWOLLE

Kenmerk: H.D.O.R.R.
Nr. PB 8/16.506

Onderwerp: P-opleiding, cursus 1985/1986
Datum: 26 november 1986
Doorkiesnummer: 070 - 70 61 10

Hierbij zend ik u de grosse en een afschrift van mijn brief van
heden, afdeling en nummer als deze, gericht aan de bij uw onderdeel
werkzame heer P.Y. Kraaijer.

Ik moge u verzoeken de grosse aan betrokkene uit te (doen) reiken;
het afschrift is bestemd voor uw administratie.

De Minister van Justitie,
Namens de Minister,1/

Het Hoofd van de Hoofddirectie
Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp,

voor deze,

SF 42-Hg 30029-1986



Ministerie van Justitie

Aan de heer P.Y. Kraaijer
werkzaam bij de Arrondissements-
rechtbank
te ZWOLLE

Uw brief: 26 mei 1986 Kenmerk: H.D.O.R.R.
Nr. PB 8/16.506

Onderwerp: P-opleiding, cursus 1985/1986
Datum: 26 november 1986
Doorkiesnunnner: 070 - 70 61 10

Naar aanleidlng van uw brief dd. 26 mei 1986 deel ik u mede dat u op
eigen verzoek, ingevolge punt 4 onder a van de Clrculaire P-oplei-
ding, met ingang van heden bent afgevoerd als deelnemer aan de cursus
1985/1986 van de P-opleiding.
U hebt hiermede een van de mogelijkheden tot deelname aan een
cursus van de P-opleiding verbruikt.

Ingevolge de Circulaire P-opleiding d.d. 25 oktober 1985, kenmerk
HDORR nr. 2056 P 885, kan slechts een beperkt aantal keren aan de
P-opleiding worden deelgenomen.
Indien u meent nog in aanmerking te komen voor deelname aan de
P-opleiding verwijs ik u voor nadere uitwerking en regeling van de
herkansingsmogelijkheden naar bovengenoemde circulaire.

De Minister van Justitie,
Namens de Minister;!

Het Hoofd van de Hoofddirectie
Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp,

voor deze,

V-;CT afschrift conform,
.-••"A -;,;ofd varids contrub :ue
-T-ii:- en AlalYiafzakar.,



Ministerie van Justitie
Schedeldoekshaven 100 's-Gravenhage

3/
AANMELDING P-OPLEIDING

(indienen uitsluitend d.t.v. hoofd van dienst)

Ministerie van Justitie
HDORR, ond.afd. Werving
& Selectie, H 1836.
Postbus 20301,
2500 EH 's-Gravenhage.

Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Naam: KRAAIJER

Voornaam: PAUL Overige voorletters: IJ-
Indien gehuwde vrouw, naam echtgenoot:
Adres: HUIBERTPLAAT 89
Woonplaats: ZWOLLE Postcode: 8032 DH
Geboortedatum: 13 - 09 - i960 Geboorteplaats: STEENWIJK

Datum indiensttreding:
Thans werkzaam bij :
Standplaats :
Arrondi ssement :

1 OKTOBER 1981

Strafgriffie rechtbank

ZWOLLE

ZWOLLE

In bezit van onderstaande diploma's:
MAVO, HAVO (type-diploma)

Reeds eerder cursist P-opleiding

Zo ja, hoeveel kansen verbruikt: zie bijiage i,
Laatst gevolgde P-opleiding : geen
Datum van deze aanmelding : 26 juli 1985
Handtekening:

(In te vullen door hoofd van dienst)

Ondergetekende verklaart dat bovenstaande gegevens door hem/-k*ane *) juist zijn
bevonden.

: H. Vaatstra
: Arrondissementsgriffier

Zwolie, 26 juli- 1985

Functie :

Plaats en datum:
Handtekening ̂  :

*) doorhalen wat niet van toepassing is. A



Ministerie van Justitie
Schedeldoekshaven 100 's-Gravenhage

Aan de heer P.Y. Kraaijer
werkzaam bij de Arrondissementsrechtbank
te ZWOLLE

Uw brief van: 11 mei 1983

Onderwerp : Afvoeren van de P-opleiding,
cursus 1983

Ons kenmerk H.D.O.R.R.
Nr. BB 8/16.506

Datum 4 augustus 1983
Doorkiesnummer

Naar aanleiding van uw brief dd. 11 mei 1983 deel ik mede dat u op eigen
verzoek, ingevolge punt 3.1. onder a van de circulaire P-opleiding, met
ingang van heden bent afgevoerd als deelnemer aan de cursus 1983 van de
P-opleiding.

Hernieuwde aanmelding voor deelneming aan een cursus van de P-opleiding
blijft voor u openstaan, in welk geval uw toelating tot de cursus 1983
buiten beschouwing zal worden gelaten bij het vaststellen van het aantal
malen dat aan een cursus van de P-opleiding kan worden deelgenomen (te
weten twee maal).

De Minister van Justitie, a.i.
Namens de Minister,

Het Hoofd van de Hoofddirectie '*
Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp,

voor deze,

Voor afschrift conform,
het Hoofd van de centrale dienst
Post- en Archief^aken,
voor deze,

bijlage(n)
Postadres: Postbus 20301-2500 L: 070-707911 -Telex 34554 mvj nl



Ministerie van Justitie
Schedeldoekshaven 100 's-Gravenhage

Aan de heer P.Y. Kraaijer
werkzaam bij de Arrondissementsrechtbank
te ZWOLLE

Uw brief van: 11 mei 1983

Onderwerp ; Afvoeren van de P-opleiding,
cursus 1983

Ons kenmerk

Datum

H.D.O.R.R.
Nr. BB 8/16.506
4 augustus 1983

Doorkiesnummer

Naar aanleiding van uw brief dd. 11 mei 1983 deel ik mede dat u op eigen
verzoek, ingevolge punt 3.1. onder a van de circulaire P-opleiding, met
ingang van heden bent afgevoerd als deelnemer aan de cursus 1983 van de
P-opleiding.

Hernieuwde aanmelding voor deelneming aan een cursus van de P-opleiding
blijft voor u openstaan, in welk geval uw toelating tot de cursus 1983
buiten beschouwing zal worden gelaten bij het vaststellen van het aantal
malen dat aan een cursus van de P-opleiding kan worden deelgenomen (te
weten twee maal).

De Minister van Justitie, a.i.
Namens de Minister,

Het Hoofd van de Hoofddirectie J

Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp,
voor deze,

Voor afschrift conform,
het Hoofd van de centrale dienst
Post- en Archiefjg,aken,
voor deze,

bijlage(n)
Postadres: Postbus 20301-2500 EH 's-Gravenhage - tel.: 070-707911-Telex 34554 mvj nl

Verzoeke slechts een zaak in 6en brief te behandelen en bij beantwoording de datum en het kenmerk te vermelden



Ministerie van Justitie
Schedeldoekshaven 100 's-Gravenhage

Aan de arrondissementsgriffier
de heer H. Vaatstra
Postbus 10067
8000 GB ZWOLLE

Uw brief Ons kenmerk H.D.O.R.R.
^ „ , . ,. Nr. BB 8/16.506

Onderwerp : Afvoeren van de P-opleiding, Datum 4 aueustus 1983
cursus 1983 ^
de heer P.Y. Kraaijer Doork,esnummer

Hierbij zend ik u de grosse en een afschrift van mijn brief van heden,
afdeling en nummer als deze, gericht aan de bij uw onderdeel werkzame
heer P.Y. Kraaijer.
Ik moge u verzoeken de grosse aan betrokkene uit te (doen) reiken; het
afschrift is bestemd voor uw administratie.

De Minister van Justitie, a.i.
Namens de Minister,

Het Hoofd van de HoofddirectieX
Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp,

voor deze,

bijlage(n)
Postadres: Postbus 20301-2500 EH 's-Gravenhage - tel.: 070-707911 -Telex 34554 mvj nl

Verzoeke slechts 6en zaak in e6n brief te behandelen en bij beantwoording de datum en het kenmerk te vermelden
SF 22 - Hg 30024-11369



Ministerie van Justitie

PA 3 ; 16506/600913-473
C.D.P.Z.
Afd. P.S.A.

DE MINISTER VAN JUSTITIE

met ingang van

naam

voornamen

geboortedatum

dienstvak

dienstonderdeel

standplaats

niveaugroep

functie

dienstverband

aan

b e s l u i t :

1 September 1987

K r a a ij e c

Paul IJsbrand

13 September 1960

Gerechten

Griffie Arrondissementsrechtbank te Zwolle

Zwolle

Vast

op zijn verzoek, eervol ontslag te verlenen, mede als waarnemer
griffier bij voormeld dienstonderdeel.

's-Gravenhage, 4 September 1937

De Minister van Justitie,
Namens de Minister,
Het Hoofd van de Centrale
Directie Personeelszaken,
voor deze,j ' !

exemplaar bestemd voor archief hoofd van dienst,
met als bijlage - ter uitreiking aan belanghebbende - de grosse van dit besluit.

2 Hg 31066 5-V


