Besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep NPO tot
vaststelling van de procesmachtiging/procesmandaat Stichting NPO;
gelet op artikel 10, derde lid van de statuten van de Stichting NPO en artikel 8:24, eerste en tweede
lid van de Algemene wet bestuursrecht;
overwegende dat het wenselijk is binnen de Stichting NPO in dienst zijnde medewerkers over een
doorlopende procesmachtiging/procesmandaat beschikken en dat de Raad van Bestuur van de
Stichting NPO hiertoe een besluit dient te nemen, opdat degenen die dit bestuursorgaan in
rechterlijke procedures vertegenwoordigen tijdig over een geldende procesmachtiging/
procesmandaat beschikken;
besluit vast te stellen de:
Procesmachtiging/procesmandaat Stichting NPO
Artikel 1 Namenlijst
1. De Raad van Bestuur van de Stichting NPO verleent aan de in de bijlage bij dit besluit
genoemde personen in vaste dienst bij de Stichting NPO een algemene machtiging om de
Raad van Bestuur in rechte te vertegenwoordigen in procedures van bezwaar ten overstaan
van de Adviescommissie bezwaarschriften als bedoeld in artikel 19 van de statuten van de
NPO, beroep, hoger beroep, voorlopige voorzieningen en andere verzoekschriftprocedures
bij de Adviescommissie Rechtbank, Centrale Raad van Beroep en de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
2. Het Hoofd Juridische Zaken NPO is door de Raad van Bestuur gemachtigd andere bij de
Stichting NPO in dienst zijnde medewerkers dan de in het vorige lid bedoelde medewerkers
namens de Stichting NPO te betrekken bij en het woord te laten voeren tijdens de in het
vorige lid bedoelde procedures.
3. Vanwege mutaties in het personeelsbestand of overige overwegingen kan de Raad van
Bestuur de bijlage bij dit besluit naar eigen goeddunken actualiseren.
Artikel 2 Intrekking van oude procesmachtiging/procesmandaat
De eerder afgegeven doorlopende procesmachtigingen/procesmandaten wordt ingetrokken.
Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking op de website van NPOorganisatie.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Procesmachtiging/procesmandaat Stichting NPO 2022.
Aldus vastgesteld op 16 augustus 2022.
Raad van Bestuur Stichting NPO.

