Nadere mandaatregeling aan de wetenschappelijk directeur van het ICLON
Het Bestuur van het ICLON, in vergadering bijeen op 4 november 2019,
Gelet op:
•
het bestuurs- en beheersreglement van de Universiteit Leiden, met name de artikelen
31 tot en met 33,
•
artikel 5 derde lid van het reglement van het ICLON,

BESLUIT
Vast te stellen een regeling van mandaat aan de wetenschappelijk directeur van het ICLON,
luidende als volgt:
1. De beheerstaken van het College van Bestuur binnen het ICLON worden namens en onder
verantwoordelijkheid van het Bestuur uitgevoerd door de wetenschappelijk directeur van
het ICLON, verder te noemen de mandataris. Het Bestuur verleent aan de mandataris
mandaat ten aanzien van alle aangelegenheden die naar aard of inhoud niet een zodanig
zwaar gewicht hebben dat zij behoren te worden afgedaan dan wel dat daarover behoort te
worden beslist door het Bestuur.
2. Het Bestuur behoudt zich in ieder geval voor de beheerstaken m.b.t.
a. de inrichting van de organisatie;
b. het accorderen van reorganisaties;
c. het onthouden van periodieke salarisverhogingen alsmede het vervallen verklaren van
een aanspraak op bezoldiging;
d. het ontzeggen van de toegang tot de gebouwen en terreinen van de Universiteit
Leiden, met uitzondering van de voorlopige ontzegging zoals bepaald in de regeling
gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen;
e. het aangaan van overeenkomsten met derden in de materiele sfeer voorzover deze een
aanmerkelijk belang en/of een gezamenlijke geldswaarde van 100 Keuro te boven
gaan.
f. het aangaan van een dienstverband met UD’s, UHD’s voor (of met uitzicht op een
dienstverband voor) onbepaalde tijd, en OBP voor (of met uitzicht op een
dienstverband voor) onbepaalde tijd in schaal 10 of hoger;
g. het aangaan van een dienstverband met WP en het bevorderen naar schaal 12 of hoger
van WP.
3. De mandataris ziet er op toe dat alle nadere regelingen m.b.t. de uitvoering van
beheersaangelegenheden in acht worden genomen.
4. De mandataris is bevoegd het algemene mandaat als bedoeld onder 1. door te mandateren
aan functionarissen van zijn beheerseenheid voor zover het betreft aangelegenheden die
behoren tot het werkterrein van de betreffende functionarissen en die naar hun aard en/of
inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat daarover behoort te worden beslist door de
mandataris.

5. Het aan deze functionaris(sen) te verlenen ondermandaat dient ter kennis te worden
gebracht van het Bestuur.
6. Het Bestuur kan met betrekking tot de uitvoering van het mandaat aan de mandataris
aanwijzingen geven.
7. Over de mate waarin en de wijze waarop de mandataris van de hem in deze regeling
toegekende bevoegdheden gebruik maakt, is de mandataris verantwoording
schuldig aan het Bestuur.
Namens het Bestuur,

Prof. dr.P.F. Wouters
voorzitter.

