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Commissie Registratie en Toezicht

Artikel 1: Mandaatregister
1.
2.

De op grond van dit besluit verleende bevoegdheden worden opgenomen in een mandaatregister dat
onderdeel uitmaakt van dit besluit1.
De uitoefening van bevoegdheden die in het mandaatregister zijn opgenomen, wordt opgedragen aan
het daarbij genoemde orgaan of de daarbij genoemde functionaris.

Artikel 2: Vervanging
Bij afwezigheid van een functionaris wordt diens bevoegdheid als volgt overgenomen:
a. Voor een lid van een (uitvoerings)commissie: de vicevoorzitter.

Artikel 3: Overdracht bevoegdheden
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Overdracht van bevoegdheden is uitsluitend mogelijk voor bevoegdheden die genoemd zijn in het
mandaatregister.
Tot het uitoefenen van bevoegdheden waarin het mandaatregister niet voorziet, bepaalt de voorzitter
CRT wie bevoegd is. Daarover wordt de CRT geïnformeerd.
Onder ‘mandaat’, ‘mandaatgever’ en ‘mandaathouder’ in dit besluit en het mandaatregister worden
mede verstaan ‘volmacht’. ‘volmachtgever’ en de ‘gemachtigde’ ten aanzien van privaatrechtelijke
handelingen.
Het (onder)mandaat betreft uitsluitend de bevoegdheden genoemd in het mandaatregister.
De (onder)mandaatverlening geldt niet voor:
a. het vaststellen van protocollen en procedures;
b. het vaststellen van beleidsregels;
c. besluitvorming die niet op de protocollen en beleidsregels kan worden gebaseerd.
Een gemandateerde of gevolmachtigde mag de bevoegdheid alleen uitvoeren als hij daartoe bekwaam
en in staat is. Indien dit niet het geval is, dient hij de zaak ter besluitvorming over te dragen aan de
mandaatgever.
De (onder)mandaatgever kan instructies geven voor de uitoefening van het door hem verleende
(onder)mandaat.
De gemandateerde legt stukken die bestuurlijke gevoeligheden of beleidsaspecten bevatten ter
besluitvorming voor aan de CRT. Stukken worden geacht beleidsaspecten te bevatten als:
a. die zouden leiden tot een afwijking of aanvulling van een eerder vastgelegde beleidslijn;
b. afdoening niet voorziene consequenties zou kunnen hebben;
c. dit door of namens de CRT kenbaar is gemaakt.

Artikel 4: Slotbepalingen
1.

2.

3.

Bij wijziging van de regelgeving waarop een verleende bevoegdheid berust, blijft de bevoegdheid
geacht te zijn verleend op grond van de corresponderende bepalingen in de gewijzigde regelgeving. De
wijzigingen worden in het mandaatregister verwerkt.
Van de vaststelling of wijziging van het besluit en/of het mandaatregister wordt mededeling gedaan
aan het Bestuur van de FGzPt. De integrale tekst van het besluit en het mandaatregister worden
geplaatst op de website van de FGzPt.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het bekend is gemaakt, en werkt terug tot 1
januari 2019.

Artikel 5. Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit CRT.
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Zie bijlage op https://www.fgzpt.nl/site/fgz/de-fgzpt/commissie-registratie-en-toezicht/regelgeving

