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Mandaatbesluit Korpschef-Directeur HRM besluiten op bezwaar in verband 

met de overgang naar of wijziging van een LFNP-functie

De korpschef van politie,

Gelet op
– de bepalingen in hoofdstuk 10, titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
– artikel 27 en 29 van de Politiewet 2012;
– de Regeling overgang naar een LFNP-functie;
– het Mandaatbesluit politie januari 2014;
– het Mandaatbesluit Korpschef-Directeur HRM in verband met de overgang naar het LFNP in 

samenhang met het Besluit ondermandaat Directeur HRM – HRM-liaison in verband met de 
overgang naar het LFNP;

Overwegende

dat namens ondergetekende ten aanzien van alle politiemedewerkers, met uitzondering van de bij 
koninklijk besluit benoemde medewerkers, op grond van bovengenoemde (onder)mandaatbesluiten 
door HRM-liaisons besluiten zijn genomen in verband met de overgang naar en of wijziging van een 
LFNP-functie en dat daartegen door politiemedewerkers bezwaarschriften zijn ingediend;

dat het nemen van alle in dit verband te nemen besluiten, waaronder het nemen van besluiten op 
genoemde bezwaarschriften, om korpsbrede regie vraagt;

dat het wenselijk is dat met de komst van de nieuwe directeur HRM bij al deze besluiten – waaronder 
het nemen van voornoemde besluiten op bezwaar – binnen het korps de directeur HRM een centrale 
rol kan vervullen, gelet op de binnen de Directie beschikbare deskundigheid en de bij deze specifieke 
besluitvorming vereiste afstemming in samenhangende gevallen binnen het korps;

dat daarom gekozen is de bevoegdheid tot het nemen van al deze vanaf de datum van inwerkingtre-
ding te nemen besluiten op bezwaar binnen het korps bij uitsluiting te mandateren aan de directeur 
HRM;

dat het nemen van besluiten op bezwaar in voornoemde aangelegenheden daarmee behoort tot het 
werkterrein van de directeur HRM als bedoeld in artikel 5.1 Mandaatbesluit politie januari 2014;

dat deze gemandateerde bevoegdheden op grond van artikel 1.4 van het Mandaatbesluit politie 
januari 2014 ook toekomen aan de plaatsvervanger van de directeur HRM, indien en voor zover hij als 
zodanig optreedt;

besluit als volgt:

Artikel 1 Definities 

In dit besluit wordt verstaan onder:
korpschef: de korpschef bedoeld in artikel 27 Politiewet 2012;
directeur HRM: de als zodanig benoemde directeur van de Directie Human Resources Management;
hrm-liaison: een als zodanig door of namens de directeur HRM aangewezen medewerker;
LFNP: Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie;
mandaat: de bevoegdheid om namens de korpschef besluiten te nemen;

Artikel 2 Mandaatverlening 

Aan de directeur HRM wordt mandaat verleend tot het nemen van alle besluiten op bezwaar gericht 
tegen besluiten ten aanzien van de overgang naar of wijziging van een LFNP-functie van alle politie-
medewerkers, met uitzondering van de bij koninklijk besluit benoemde medewerkers.

Artikel 3 Ondertekening 

Besluiten die op grond van artikel 2 van dit mandaatbesluit worden genomen, worden als volgt 
ondertekend:
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‘De korpschef van politie,
namens deze,
(naam en handtekening)
directeur Human Resources Management’

Artikel 4.1 Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie. Het zal worden gepubliceerd op www.politie.nl.

Artikel 4.2 Citeertitel 

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaat korpschef politie – Besluiten op bezwaar in verband 

met de overgang naar of wijziging van een LFNP-functie september 2014’.

Den Haag, 22 september 2014

De korpschef van politie,
G.L. Bouman
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TOELICHTING 

De hoofdlijn in het mandatenstelsel van de politie is dat op grond van het Mandaatbesluit politie 
januari 2014 het mandaat ten aanzien van personeelsaangelegenheden berust bij gemandateerden als 
een politiechef of een directeur, in wiens eenheid resp. directie medewerkers formatief zijn geplaatst. 
In afwijking daarvan is met dit Mandaatbesluit voor deze afzonderlijke aangelegenheid uitdrukkelijk 
bepaald dat de directeur HRM of diens plaatsvervanger korpsbreed bevoegd is tot het op dit werkter-
rein nemen van alle besluiten op bezwaar gericht tegen besluiten ten aanzien van alle politiemedewer-
kers die vallen onder de reikwijdte van de Regeling overgang naar een LFNP-functie.
Het mandaat ziet op het namens de korpschef nemen van besluiten in de zin van artikel 1:3 van de 
Algemene wet bestuursrecht. Het besluitbegrip omvat dus tevens het nemen van een beslissing op 
een bezwaarschrift gericht tegen een besluit.
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