Statuut inzake de taken en verantwoordelijkheden van de kabinetschef van de
Commissaris der Koningin in de provincie Limburg
Binnen de provinciale organisatie bestaat een kabinet van de commissaris der Koningin.
In verband met de specifieke staatsrechtelijke positie van de commissaris, welke positie vooral tot uiting
komt bij de uitvoering van taken als vertegenwoordiger van de rijksregering én bij de uitvoering van zijn
taken in het kader van de openbare orde en veiligheid is het van belang dat voor dit organisatieonderdeel
en voor de inhoudelijk leidinggevende van dit organisatieonderdeel – de kabinetschef - nadere afspraken
worden gemaakt omtrent diens plaats in de organisatie. Achtergrond daarvan is dat voor een aantal
taken, met name de rijkstaken, op de kabinetschef en de betrokken kabinetsmedewerkers de plicht van
geheimhouding geldt en de verantwoordelijkheid eenduidig is. De nadere afspraken zijn hieronder
weergegeven.
De kabinetschef is binnen de geldende provinciale organisatie- en beheerskaders inhoudelijk de
eindverantwoordelijk ambtenaar voor de rijkstaken en de taken op het gebied van de openbare orde en
veiligheid van de Commissaris der Koningin.
Onderstaand zijn deze taken gespecificeerd:
- de burgemeestersaangelegenheden (benoeming, herbenoeming, rechtspositionele
aangelegenheden, enz., een en ander inzake de adviezen aan de minister resp. ter uitvoering als
verlengde arm van de minister);
- de koninklijke onderscheidingen (inname en becommentariëring van de voorstellen van de
burgemeesters en de advisering aan Kapittel en ministers);
- het onderhouden van de relaties met het Koninklijk Huis (advisering, inlichtingen,
correspondentie, organisatie van bezoeken, de persoonlijke onderscheidingen van Hare
Majesteit de Koningin;
- de ambtsbezoeken die conform ambtsinstructie van de Commissaris aan de gemeenten moeten
worden gebracht (en voorbereid), de begeleiding daarbij en de terugkoppeling naar de minister
van BZK en naar de verantwoordelijken in de provinciale organisatie;
- taken van de Commissaris in de Politiewet ( informatiepositie met politie en justitie,
betrokkenheid bij benoemingen, beslechten van geschillen in de politieregio’s, politiebijstand,
aanwijzingen);
- overige taken in het kader van openbare orde en veiligheid (met name voorbereiding
rampenbestrijding, aanwijzingen, advisering van de Commissaris in crisissituaties enz);
- coördinatie van de in de provincie werkzame rijksheren in calamiteitensituaties;
- verzoeken van ministers om advies of raad aan de Commissaris als rijksheer;
- de werkrelaties met de vertegenwoordigers van het rijksniveau van andere landen (meestal in
de persoon van ambassadeurs en consuls(-generaal). Deze taak heeft betrekking op
ontvangsten, werkbezoeken, verstrekken van inlichtingen;
- het onderhouden van relaties met de Nederlandse krijgsmacht en vertegenwoordigers van
internationale militaire vertegenwoordigingen (calamiteiten, inlichtingen, representatie).
- de verantwoordelijkheid voor het archief en de postregistratie die de commissaris in het kader
van zijn rijkstaken dient te onderhouden.

De kabinetschef is op de bovengenoemde velden inhoudelijk ambtelijk eindverantwoordelijk, onderhoudt
mitsdien ook op deze velden een rechtstreekse relatie met de Commissaris en vertegenwoordigt hem ten
dezen. Voor deze taken geldt voor de kabinetschef en de betreffende uitvoerende kabinetsmedewerkers
geheimhouding
De kabinetschef draagt daarnaast de zorg voor een aantal andere bij het kabinet van de Commissaris
ondergebrachte taken en verantwoordelijkheden, niet zijnde rijkstaken of taken op het gebied van de
openbare orde en veiligheid. Deze zijn:
de representatie van de commissaris en de daarmee verbonden protocollaire aangelegenheden
- de aansturing van het secretariaat van de commissaris, onder meer vanwege het plannen en
beheren van de agenda en afspraken van de commissaris;
- de behandeling van de persoonlijke correspondentie van de commissaris met burgers
(bemiddelingsverzoeken enz), functionarissen en autoriteiten;
- het aansturen van de archiefinspectie;
- de zorg voor zijn toespraken;
- de zorg voor de provinciale onderscheidingen;
- het secretariaat van het Prins Bernhard Cultuurfonds Afdeling Limburg
De kabinetschef is voor zijn functioneren in de bestuurlijke lijn verantwoording schuldig aan de
Commissaris der Koningin en valt organisatorisch rechtstreeks onder de secretaris/algemeen directeur.
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