
Raad vanstate 

Nummer: FEZ — 2021 — 00435 
Onderwerp: vaststelling van de tekenbevoegdheid en de procuratie binnen de Raad van 
State 

DE VICE-PRESIDENT VAN DE RAAD VAN STATE, 

Gelet op artikel 1 van het Volmachtsbesluit secretaris van de Raad van State 2020 

BESLUIT: 

A. TEKENBEVOEGDHEID 

1. In dit besluit wordt onder tekenbevoegdheid verstaan de bevoegdheid om in de 
gevallen genoemd in artikel 5, namens de vice-president besluiten te nemen, 
stukken of te doen en uitgaande brieven te ondertekenen. 

2. Tekenbevoegdheid bezitten: 
a) de secretaris; 
b) de directeur Advisering; 
c) de directeur Bestuursrechtspraak; 
d) de directeur Bedrijfsondersteuning; 
e) de directeur Bestuursondersteuning; 
f) het hoofd afdeling Personeel en Organisatie. 

3. Bij verhindering van een in artikel 2 genoemde functionaris heeft diens 
plaatsvervanger tekenbevoegdheid. 

4. Een in artikel 2 genoemde functionaris kan, na goedkeuring van de 
vice-president, ten aanzien van daarbij te omschrijven aangelegenheden, 
tekenbevoegdheid opdragen aan een of meer met name aangewezen 
functionarissen. 

5. De tekenbevoegdheid wordt uitgeoefend ten aanzien van aangelegenheden die 
behoren tot het werkterrein van de betrokken functionaris en die niet moeten 
worden voorgelegd aan de naasthogere functionaris, aan de secretaris, dan wel 
aan de vice-president, met dien verstande dat: 
a) geen besluiten worden getekend waarvoor naar het inzicht van 

betrokkene een persoonlijke beoordeling of een beslissing door de secretaris 
of de vice-president noodzakelijk is; 

b) de voorgeschreven besluitvormingsprocedure is gevolgd met 
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inachtneming van de bestaande richtlijnen en gebruiken omtrent voorparaaf 
en medeparaaf van medebelanghebbende afdelingen en de binnen het 
dienstonderdeel geldende instructies omtrent het voorleggen en afdoen van 
stukken. 

6. Bij uitoefening van de tekenbevoegdheid ten aanzien van personele 
aangelegenheden is de wijze van ondertekenen aldus: 

Staat der Nederlanden, 
namens deze 
de vice-president van de Raad van State, 
vertegenwoordigd door, 
naam, functie 

B. PROCURATIE 

7. In deze beschikking wordt onder procuratie verstaan de begrensde bevoegdheid 
om namens de vice-president binnen het toegekende budget besluiten met 
financiele gevolgen te nemen, stukken of te doen en overeenkomsten te 
ondertekenen. 

8. De secretaris is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen. Voor bedragen 
vanaf € 250.000 wordt vooraf de vice-president geconsulteerd. 

9. De directeuren zijn bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag 
van maximaal € 30.000 met uitzondering van de directeur Bedrijfsondersteuning 
en de directeur Bestuursondersteuning die bevoegd zijn tot een bedrag van 
maximaal € 100.000. 

10.Een in artikel 2 sub a t/m f genoemde functionaris kan, na goedkeuring van de 
secretaris, ten aanzien van daarbij te omschrijven aangelegenheden, procuratie 
opdragen aan een of meer met name aangewezen functionarissen. 

11.Het hoofd Financiele en Economische Zaken treedt binnen de Raad van State op 
als kasbeheerder in de zin van artikel 5.2 van de Regeling financieel beheer van 
het Rijk. 

12.De kasbeheerder mag betalingen verrichten, nadat de levering van de prestatie 
conform de daartoe strekkende werkinstructie is gecontroleerd en vastgesteld. 

13.De kasbeheerder is gemachtigd tot het tekenen van opdrachten tot afdracht van 
door de salarisadministratie ingehouden loonbelasting en premies en het belasten 
van de decentrale budgetten met de betreffende uitgaven. 
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14.De kasbeheerder is gemachtigd tot het tekenen van betalingsopdrachten voor 
kas en bank. Hij neemt daarbij de maatregelen van Administratieve Organisatie 
en Interne Controle in acht. 

15.De kasbeheerder is gemachtigd tot het tekenen van correspondentie inzake door- 
berekeningen, facturen en declaraties, restituties griffierecht en verleende 
voorschotten. 

16.Declaraties ingediend door de leden, staatsraden en staatsraden i.b.d. worden na 
advies van de directeur Bestuursondersteuning getekend door de secretaris. 
Declaraties van de vice—president worden getekend door hem en de secretaris. 
Declaraties van de secretaris worden getekend door hem en de vice-president. 
Declaraties ingediend door directeuren worden getekend door de secretaris. 

17.De maandelijkse financiele verantwoording ten behoeve van de directie 
Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties wordt getekend door de secretaris. 

18.Dit besluit treedt in werking met ingang van 4 februari 2021. 

's-Gravenhage, 3 februari 2021 

De vice-president, 

mr. Th.C. de Graaf 
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