Mandaatbesluit
ONDERMANDAAT TEAMCHEFS STAF PDC JANUARI 2015
Het sectorhoofd van de staf van het PDC,
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op het Mandaatbesluit Politie januari 2015;
Gelet op het Ondermandaat sectorhoofden PDC januari 2015;
Besluit vast te stellen:
Artikel 1 – Volmacht en machtiging
Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de
verlening van mandaat mede bedoeld het verlenen van:
a. volmacht: de bevoegdheid om namens de politie privaatrechtelijke rechtshandelingen te
verrichten;
b. machtiging: de bevoegdheid om namens de politie dan wel de korpschef handelingen te
verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, waaronder in
ieder geval het vertegenwoordigen van de politie dan wel de korpschef in (gerechtelijke)
procedures en buiten rechte;
c. de bevoegdheid tot het nemen van een procesbesluit in civiele procedures.
Artikel 2 – Verlening ondermandaat
Aan de teamchef van de staf PDC, wordt ondermandaat verleend voor de toepassing van de aan het
sectorhoofd gemandateerde bevoegdheden ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het
werkgebied van de teamchef.
Artikel 3 – Uitzonderingen op het ondermandaat
1. Aan de teamchef wordt geen mandaat verleend ten aanzien van:
a. het nemen van beslissingen op bezwaar;
b. het nemen van besluiten op basis van hoofdstuk IX en de artikelen 73, 84 en 85 van het
Besluit algemene rechtspositie politie en besluiten op basis van de artikelen 24, 27 en 34 van
het Besluit rechtspositie vrijwillige politie;
c. het nemen van besluiten op grond van de Wet politiegegevens en de Wet bescherming
persoonsgegevens voor zover het betreft verzoeken van betrokkenen;
d. het nemen van besluiten op verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
2. De gemandateerde beslist in aangelegenheden met politiek-bestuurlijke betekenis niet dan na
afstemming met het sectorhoofd.
Artikel 4 – Plaatsvervanging
De bevoegdheden die in dit besluit worden gemandateerd, komen ook toe aan de plaatsvervangers
van de gemandateerde, indien en voor zover zij als zodanig optreden.

Artikel 5 - Ondermandaat
De teamchef is niet bevoegd ondermandaat te verlenen.
Artikel 6 – Ondertekening
Besluiten die op grond van dit mandaatbesluit worden genomen, worden als volgt ondertekend:
“De korpschef van politie, namens deze,
De directeur PDC,
Namens deze,
[naam, functie & handtekening]”
Artikel 7 – Slotbepaling
1. Dit mandaatbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en zal worden gepubliceerd op
www.politie.nl.
2. Dit besluit kan worden aangehaald als: “Ondermandaat teamchefs staf PDC januari 2015”.

Aldus vastgesteld,
De Bilt, 15 december 2014,

Ingeborg van Elswijk
Sectorhoofd staf PDC

