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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20017 
2500 EA Den Haag 
  
 
 
 

 

Datum 15 januari 2016 
Onderwerp Voordracht kroonbenoeming van de heer Akerboom als korpschef van 

politie 
 
 
Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van een brief die ik heden aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer heb verstuurd over de voordracht 
kroonbenoeming van de heer E.S.M. (Erik) Akerboom als korpschef van politie.  
 
 
De Minister van Veiligheid en Justitie, 
 
 
 
 
G.A. van der Steur 

 

Directoraat-Generaal 
Politie 
ARBVW 
  

Turfmarkt 147 
2511 DP  Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH  Den Haag 
www.rijksoverheid.nl/venj 

 

Ons kenmerk 
724428  
 
Bijlagen 
1 
 
 
  

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 
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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

  
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
  
 
 
 

 

Datum 15 januari 2016 
Onderwerp Voordracht kroonbenoeming van de heer E.S.M. (Erik) Akerboom als 

korpschef van politie 
 
 
Ik heb uw Kamer op 1 oktober 2015, kenmerk 689849, geïnformeerd over het feit 
dat de heer G.L. Bouman per 1 februari 2016 zijn functie als korpschef zal 
neerleggen. Ik heb daarbij aangegeven u te informeren over de benoeming van 
de nieuwe korpschef van politie zodra de benoemingsprocedure zou zijn afgerond. 
Dat is nu het geval. Vandaag heb ik de heer E.S.M. Akerboom voor benoeming bij 
de Kroon voorgedragen als nieuwe korpschef van politie. 
 
De heer Akerboom krijgt in zijn functie als korpschef een inkomen dat valt onder 
de WNT-norm. Hij wordt bij zijn vertrek uit vaste dienst als lid van de 
topmanagementgroep gecompenseerd voor het nadeel dat hij hierdoor lijdt, 
namelijk het prijsgeven van zijn WNT-overgangsrecht. De compensatie is in 
overeenstemming met de WNT. 
 
Het doet mij deugd dat de nieuwe korpschef zijn functie kan aanvangen per 1 
maart 2016. Voor de continuïteit van de politieorganisatie en de opgaven die er 
spelen is dit vanzelfsprekend een goede zaak. Ook voor de politiemedewerkers 
acht ik het van groot belang dat zij snel weer kunnen beschikken over een nieuwe 
korpschef.   
 
Een afschrift van deze brief heb ik verzonden aan de Voorzitter van de Eerste 
Kamer. 
 
De Minister van Veiligheid en Justitie, 
 
 
 
 
G.A. van der Steur 

 

Directoraat-
Generaal Politie 
ARBVW 
  
Turfmarkt 147 
2511 DP  Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH  Den Haag 
www.rijksoverheid.nl/
venj 
 
  
Ons kenmerk 
724408  
  
Bij beantwoording de 
datum en ons 
kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één 
zaak in uw brief 
behandelen. 
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