
 
 

Besluit van de Chief Executive Officer van Invest International B.V. tot verlening van 
ondermandaat, volmacht en machtiging aan medewerkers van Invest International Public 
Programmes B.V. (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging medewerkers Invest 
International Public Programmes B.V.) 

 
Gelet op artikel 2 van het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan Invest International 
B.V. nr. Min-BuZa.2021.9279-10 (Staatscourant 2021 nr. 41799 van 27 september 2021), afdeling 
10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en titel 3.3 van het Burgerlijk Wetboek; 

Besluit: 

Artikel 1 Begrippen 
 

1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
a. de statuten: de statuten van Invest International B.V.; 
b. de raad van commissarissen: het orgaan als bedoeld in artikel 19.1 van de statuten; 
c. de raad van bestuur: het orgaan als bedoeld in artikel 2:239 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 
14.1 van de statuten. Het bestuur bestaat uit twee leden; 
d. de Chief Executive Officer: de door de raad van commissarissen benoemde bestuurder als bedoeld 
in artikel 14.1 van de statuten; 
e. de Chief Financial and Risk Officer: de door de raad van commissarissen benoemde bestuurder als 
bedoeld in artikel 14.1 van de statuten; 
f. Invest International Public Programmes B.V.: een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a 
van het Burgerlijk Wetboek, vertegenwoordigd en bestuurd door de Chief Executive Officer; 
g. beschikkingen: besluiten als bedoeld in artikel 1, eerste lid van het Besluit verlening mandaat, 
volmacht en machtiging aan Invest International B.V.. 

 

2. De volmacht om namens de Chief Executive Officer voor de Minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten alsmede de machtiging 
om namens de Chief Executive Officer handelingen te verrichten die noch een besluit noch een 
privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, zijn uitgewerkt in de ‘Policy on Authorized Representatives’. 

 
 

Artikel 2 Ondermandaat Chief Financial and Risk Officer 
 

1. Aan de Chief Financial and Risk Officer wordt ondermandaat verleend ten aanzien van 
aangelegenheden behorend tot haar werkterrein. 

 

2. De bestuursleden maken nadere afspraken over een onderlinge taakverdeling. Beide bestuursleden 
zijn zelfstandig bevoegd tot het nemen van beschikkingen. Zij zijn bevoegd elkaar te vervangen bij 
afwezigheid of verhindering. 

 
 

Artikel 3 Ondermandaat leidinggevenden 
 

1. Aan de directors public – en private sector en de onder hen ressorterende managers wordt 
ondermandaat verleend ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein met in 
achtneming van artikel 5. 

 
2. Aan de directors public – en private sector wordt ondermandaat verleend voor het nemen van 
beslissingen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. 

 
3. Directors public – en private sector, en de onder hen ressorterende, managers en coördinatoren zijn 
niet bevoegd tot het verlenen van ondermandaat. 



 
 

Artikel 4 Bevoegdheden legal officers 
 

De aan de Chief Executive Officer verleende volmacht en machtiging worden eveneens verleend aan 
de Legal Officers met dien verstande dat zij, ieder voor zich, uitsluitend bevoegd zijn tot het 
vertegenwoordigen van de Chief Executive Officer bij juridische geschillen, inclusief het instellen van 
(hoger) beroep en het optreden ter zitting. 

 
 

Artikel 5 Financiële begrenzing ondermandaat 
 

1. Het ondermandaat voor (meerjarige) verplichtingen die financiële gevolgen hebben of kunnen 
hebben is voor de onderstaande functionarissen per verplichting beperkt tot de volgende 
grensbedragen in euro’s en exclusief btw: 

 

Director 25.000.000 
Manager 5.000.000 

 
 

Artikel 6 Instructies 
 

1. De Chief Executive Officer kan instructies geven ter zake van alle bevoegdheden die verleend zijn 
in of op grond van dit besluit. 

 
2. De directeuren ‘Public – en Private’ sector kunnen, met inachtneming van de van de ingevolge lid 1 
gegeven instructies, binnen hun organisatieonderdeel instructies geven ter zake van de uitoefening 
van de bevoegdheden die verleend zijn in of op grond van dit besluit. 

 

3. De in of op grond van dit besluit gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend met 
inachtneming van de gegeven instructies. 

 
 

Artikel 7 Het register 
 

Er is een mandaatregister Invest International Public Programmes B.V. Het register bevat 
bevoegdheden en functies van al degenen aan wie ondermandaat is verleend. Dit register wordt 
opgenomen in een bijlage van de ‘Policy of Authorized Representatives’. 

 
 

Artikel 8 Inwerkingtreding 
 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 januari 2022 en zal gepubliceerd worden op de website 
van Invest International B.V.. 

 
 

Artikel 9 Citeertitel 
 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging aan Invest 
International B.V.. 

Den Haag, 
04 February 2022 | 12:39 CET 

 
 

Chief Executive Officer van Invest International B.V. 
H.J.M. Oorthuizen 


