Ondertekeningsmandaatbesluit
maart 2021
het waarnemend diensthoofd HRM van het Politiedienstencentrum,
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op de Politiewet 2012;
Gelet op het bepaalde in artikel 2.3 tweede lid sub s van het Mandaatbesluit Politie januari 2020;
Overwegende:
dat er sprake is van 209 lopende restschadedossiers van (oud)medewerkers met de
beroepsziekte PTSS die op 1 maart 2020 bij het korps in behandeling waren in verschillende
stadia van besluitvorming, bezwaar of (hoger) beroep;
dat in 2020 besloten is met al deze (oud) medewerkers het gesprek aan te gaan om te bezien of
door de politieorganisatie uit oogpunt van zorg nog (aanvullende) zorg verleend dient te worden
aan betrokken (oud)medewerkers, waarbij maatwerk voorop staat;
dat bij het voeren van deze gesprekken tevens bezien wordt of lopende (rechts)geschillen in der
minne tot een oplossing kunnen worden gebracht;
dat commissaris P. Verschuur en commissaris C.J. van der Mast zijn belast met het voeren en
coördineren van deze zogenaamde zorggesprekken;
dat het de uitvoering van deze opdracht ten goede komt als de heer Verschuur en de heer Van
der Mast beschikken over een ondertekeningsmandaat om uitdrukking te geven aan de door het
korps gemaakte bindende afspraken met betrokkenen als sluitstuk van de door hen uitgevoerde
werkzaamheden volgens bovengenoemde opdracht;
dat het mandaat voor het nemen van besluiten op dit terrein krachtens het Mandaatbesluit Politie
januari 2020 berust bij de directeur PDC en door deze is ondergemandateerd aan het diensthoofd
HRM;
dat het verlenen van een ondertekeningsmandaat niet is uitgezonderd bij bovengenoemd
mandaat en ondermandaat;
besluit als volgt:
Artikel 1 Ondertekeningsmandaat
1. Aan de heer P. Verschuur en aan de heer C.J. van der Mast, ieder afzonderlijk, wordt
ondertekeningsmandaat verleend ten aanzien van besluiten en overeenkomsten die
voortvloeien uit de aan hen verstrekte opdracht ten aanzien van bovengenoemde
restschadedossiers PTSS; met name het ondertekenen van vaststellingsovereenkomsten met
betrokkenen. De vaststellingsovereenkomsten worden door ondergetekende gesloten en de
heer Verschuur en de heer Van der Mast voeren de regie over het voorbereidend werk,
binnen de vooraf afgesproken kaders en gebruikmakend van de expertise vanuit het
Politiedienstencentrum bij de voorbereiding, advisering en uitvoering van de te maken
afspraken met betrokkenen.
2. Dit ondertekeningsmandaat ziet niet op alle (overige) besluiten samenhangend met PTSS als
beroepsziekte, buiten de voornoemde 209 dossiers.
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3. Dit ondertekeningsmandaat is gegeven met toestemming van de directeur PDC.
4. Besluiten die door ondergetekende worden genomen worden door de heer Verschuur en de
heer Van der Mast op grond van dit ondertekeningsmandaat als volgt ondertekend:
“Overeenkomstig het/de door de korpschef van politie,
namens deze, de directeur PDC,
genomen besluit/gesloten vaststellingsovereenkomst,
ondertekend door:

[naam, functie & handtekening]
Artikel 2 Citeertitel en publicatie
1. Dit ondertekeningsmandaat zal worden gepubliceerd op www.politie.nl. en treedt in werking
met ingang van 15 maart 2021.
2. Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondertekeningsmandaat P. Verschuur en C.J. van der
Mast 2021”.
Rotterdam, 15 maart 2021

drs. L. Schaap
waarnemend Diensthoofd HRM

Voor akkoord:

P.F. Bosman
directeur PDC
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