Procuratie- en mandaatregeling Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Op grond van de statuten van Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant (hierna: “Curio”)
vertegenwoordigt de Raad van Bestuur Curio. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe
aan ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk. Daarnaast kan de Raad van Bestuur, althans het
College van Bestuur van een instelling, bepaalde taken en bevoegdheden opdragen aan anderen. Dat
is vastgelegd in het bestuursreglement.
Deze procuratie- en mandaatregeling bevat een schematische weergave van taken en bevoegdheden
die functionarissen namens het bevoegd gezag mogen uitvoeren. Dat mandaat wordt met het
vaststellen van deze procuratie- en mandaatregeling verleend. Daarnaast is vastgelegd welke
functionarissen beschikken over een volmacht om namens de Raad van Bestuur van Curio
verplichtingen aan te gaan.
Deze procuratie- en mandaatregeling wordt gepubliceerd op de website van Curio.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1.
De procuratiehouder is gevolmachtigd alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor een
goed verloop van de voorbereiding en uitvoering van de taken van zijn organisatie/afdeling,
waaronder het aangaan van financiële verplichtingen binnen de kaders van deze regeling en
het toegekende budget. De genoemde bedragen zijn, indien van toepassing, inclusief BTW.
2.

Het aangaan van verplichtingen die verder reiken dan hetgeen de procuratiehouder in deze
regeling is toebedeeld, is voorbehouden aan de Raad van Bestuur. Een aantal bevoegdheden
is toegekend aan de Raad van Toezicht dan wel onderworpen aan goedkeuring door de Raad
van Toezicht, zoals beschreven in de statuten.

3.

Daar waar voor een verruiming van de bevoegdheid bij (rechts)handelingen een volmacht
door de Raad van Bestuur wordt verleend, wordt de volmacht getoetst door de afdeling
Juridische Zaken.

Gebruik en intrekken van bevoegdheden
1.
De procuratiehouder maakt op een verantwoorde en efficiënte wijze gebruik van de verleende
bevoegdheden. Dit betekent onder meer dat de procuratiehouder bij het gebruik van de
verleende bevoegdheden steeds afweegt of er redenen zijn die de uitoefening daarvan
onwenselijk maken en, waar nodig, overlegt de procuratiehouder met zijn leidinggevende of
de mandant.
2.

De Raad van Bestuur kan een procuratie te allen tijde intrekken.

Bevoegdheden bij plaatsvervanging
Bij afwezigheid worden de bevoegdheden overgenomen door een bovenliggende procuratiehouder of
wordt door de Raad van Bestuur een tijdelijke volmacht verleend, zodat de bevoegdheden kunnen
worden waargenomen door een collega procuratiehouder.
De Raad van Bestuur blijft zelf te allen tijde bevoegd.
Aanwijzen besteller
Per Eenheid wijst een directeur één besteller aan. De besteller is bevoegd Curio te vertegenwoordigen bij het aangaan van (rechts)handelingen die vallen binnen de reguliere activiteiten van de
Eenheid overeenkomstig het hiernavolgende schema.
Secretaris Raad van Bestuur/Raad van Toezicht
Aan de Secretaris Raad van Bestuur/Raad van Toezicht komen – waar relevant – dezelfde
bevoegdheden toe als een Directeur.
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