
 

 
 
 
 

Ondermandaatbesluit bezwaarschriften  
 
De bezwaarschriftencommissie van het Vervangingsfonds en Participatiefonds;  
- gelet op het Reglement Bezwaarschriftenprocedure Vervangingsfonds en het Reglement  
 
Bezwaarschriftenprocedure Participatiefonds;  
- gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;  

- gelet op het Mandaatbesluit bezwaarschriften;  

- overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat de juristen van het bestuursbureau 
Vervangingsfonds en Participatiefonds gebruik maken van mandaat bij het verrichten van hun 
werkzaamheden in het kader van de afhandeling van bezwaarschriften;  
 
besluit vast te stellen navolgend Ondermandaatbesluit bezwaarschriften.  
Artikel 1. Beslismandaat  
1. De juristen van het bestuursbureau hebben mandaat om te beslissen tot herziening van het 
primaire besluit waartegen een bezwaarschrift is gericht wanneer het primaire besluit op kennelijk 
onjuiste gronden is genomen.  

2. De juristen van het bestuursbureau hebben mandaat om bezwaarschriften niet ontvankelijk te 
verklaren wanneer deze niet voldoen aan de vormvereisten die de Algemene wet bestuursrecht stelt.  

3. De juristen van het bestuursbureau hebben mandaat om bezwaarschriften gegrond te verklaren 
indien in bezwaar alsnog de benodigde bewijsstukken worden overgelegd welke bewijsstukken geen 
ruimte laten voor interpretatie.  
 
Artikel 2. Collegiale toetsing  
1. Bezwaarschriften worden toebedeeld aan een behandelend jurist. De behandelend jurist gaat niet 
eerder over tot toepassing van de in artikel 1 genoemde bevoegdheden dan nadat een collega jurist 
daartoe akkoord heeft gegeven. De naam van de collega jurist wordt in de 
bezwaarschriftenadministratie geregistreerd.  

2. Wanneer de collega jurist geen akkoord geeft wordt het bezwaarschrift ter besluitvorming aan de 
bezwaarschriftencommissie voorgelegd.  
 



 

Artikel 3. Ondertekeningsmandaat  
De juristen van het bestuursbureau hebben mandaat tot ondertekening van de in artikel 1 bedoelde 
besluiten. De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:  
namens het bestuur  
<handtekening>  
<naam jurist>, behandelend jurist  
Artikel 4. Bekendmaking en inwerkingtreding  
1. Bekendmaking van dit besluit vindt plaats door publicatie op de website van het Vervangingsfonds 
en het Participatiefonds.  

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.  

3. Dit besluit kent één bijlage.  
 
Rotterdam, 20 februari 2019  



 

Bijlage  
Hieronder volgt een opsomming van de in het Ondermandaatbesluit bezwaarschriften bedoelde 
juristen. Stand van zaken 20 februari 2019.  
- Angeni Atwaroe  

- Anita de Zeeuw-van der Bijl  

- Arno Konings  

- Ismahan el Assati  

- Matthieu Wieërs  
 
 
 
 
 


