Mandaatbesluit
ONDERMANDAAT MEDEWERKERS RCT DEN HAAG
De teamchef Regionale Coördinatietaken van de dienst Regionale Operationele Samenwerking van
de eenheid Den Haag,
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op het Mandaatbesluit Politie januari 2020;
Gelet op het Ondermandaat sectorhoofd DROS Den Haag;
Gelet op het Ondermandaat teamchef RCT Den Haag
Besluit vast te stellen:
Artikel 1 – Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
korpschefwetten: de Wet Natuurbescherming, de Wet wapens en munitie, de Wet particuliere
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en de Wet explosieven voor civiel gebruik;
besluit: een besluit door of namens de korpschef als bedoeld in art. 1.3 van de Awb op grond van een
van de korpschefwetten. Inhoudelijk kan het gaan om een beslissing op een aanvrage en om een
beslissing tot wijziging of intrekking van een eerder genomen positief besluit.
Artikel 2 – Verlening ondermandaat
Aan de medewerkers die belast zijn met korpscheftaken binnen de afdeling Regionale Coördinatie
Taken (RCT) van de DROS wordt ondermandaat verleend voor het nemen van besluiten met
inachtneming van het navolgende:
a. aan de behandelaars: uitsluitend het nemen van positieve besluiten (dat wil zeggen het
verlenen van verloven, vergunningen, toestemmingen) waarbij na de intake en het onderzoek
van geen enkele contra-indicatie tegen de aanvrager is gebleken; indien er sprake is van een
contra-indicatie wordt de zaak door de behandelaar overgedragen aan een senior
behandelaar;
b. aan de senior behandelaars: naast het nemen van de besluiten die door behandelaars worden
genomen, het nemen van een besluit waarbij sprake is van een gebleken contra indicatie; een
dergelijk besluit kan inhouden een na weging toewijzend besluit (gewogen positief besluit) of
een weigering; het nemen van een besluit tot intrekking van een eerder verleend
verlof/vergunning/toestemming is eveneens voorbehouden aan de senior behandelaars;
c. voorafgaand aan het nemen van een gewogen positief besluit of een negatief besluit vraagt
de senior behandelaar advies aan een jurist van de afdeling Bestuursondersteuning van de
eenheidsstaf.
Artikel 3 – Uitzonderingen op het ondermandaat
Aan de medewerkers korpscheftaken van het RCT van de DROS wordt geen mandaat verleend ten
aanzien van de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.
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Artikel 4 – Plaatsvervanging
De bevoegdheden die in dit besluit worden gemandateerd, komen ook toe aan de plaatsvervangers
van de gemandateerden, indien en voor zover zij als zodanig optreden.
Artikel 5 – Ondertekening
Besluiten die op grond van dit mandaatbesluit worden genomen, worden als volgt ondertekend:
“De korpschef van politie, namens deze,
De politiechef van Den Haag,
Namens deze,
[naam, functie & handtekening]”
Artikel 7 – Slotbepaling
1. Dit mandaatbesluit treedt in werking met ingang van 10 maart 2020 en zal worden gepubliceerd
op www.politie.nl.
2. Dit besluit kan worden aangehaald als: “Ondermandaat teamchef RCT m.b.t. korpschefwetten,
eenheid Den Haag 2020”.

Den Haag, 10 maart 2020

H.B. Minkjan
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