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Bedrijfsvoering

Specifieke
Wetgeving extern
activiteit
Personeel,  Ambtenarenwet 2017, art 4 en 5 (integriteit)
Organisatie  Burgerlijk Wetboek, art. 6:119b
en
(Betalingstermijn en wettelijke rente bij
Informatie
handelstransacties), 6:74/6:76
(schadevergoeding wegens toerekenbare nietnakoming van een verbintenis door een
schuldenaar of een door de schuldenaar
ingeschakelde hulppersoon) alsmede art. 6:162
en art. 6:170 t/m 6:175 (vergoeding schade
wegens onrechtmatige daad of
aansprakelijkheid voor personen en zaken) voor
zover de plicht tot betaling voortvloeit uit
erkenning van de aansprakelijkheid, een
overeenkomst of een uitspraak van de rechter,
arbitrage of bindend advies, art. 7:616, art.
7:6:23, art. 7:624, art. 7:628, art. 7:629, art.
7:630, 7:640 en 7:641 (loon enzo) Voor het
overige NFR
 Sociale verzekeringswetten
Inkopen
 Mededingingswet, hoofdstuk 4b (overheden en
overheidsbedrijven)
 Aanbestedingswet 2012
Financiën
 Financiële-verhoudingswet
 Besluit financiële verhouding 2001
 Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO)
 Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale
Overheden
Treasury
 Regeling uitzettingen en derivaten decentrale
overheden

Regelgeving Werkorganisatie Duivenvoorde


Regeling Ambtelijke Integriteit Werkorganisatie
Duivenvoorde Van rechtswege vervallen bij de
normalisering van de ambtelijke rechtspositie per
1-1-2020 en DB-regeling



Budgethoudersregeling Werkorganisatie
Duivenvoorde 2019
Treasurystatuut Werkorganisatie Duivenvoorde
2018
Ondermandaatbesluit treasury Werkorganisatie
Duivenvoorde




Algemeen









Wet houdbare overheidsfinanciën
Algemene wet bestuursrecht, § 4.1.3.2
(dwangsom bij niet tijdig beslissen), titel 4.2
(subsidies), titel 4.4 (bestuursrechtelijke
geldschulden Voor het overige NFR
Besluit Begroting en Verantwoording
Kadernota rechtmatigheid
Mededingingswet, hoofdstuk 4b (overheden en
overheidsbedrijven)
fiscale wetgeving
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Dienstverlening Bijdragen
Wet gemeenschappelijke regelingen, art 33, eerste
gemeenten lid, onder b (besluiten tot het aangaan van
privaatrechtelijke rechtshandelingen, waaronder
het aangaan, wijzigen en beëindigen van
arbeidsovereenkomsten met ambtenaren), art. 33d
(vertegenwoordiging door/ipv de voorzitter), art. 34
t/m 35 (financiën)




Mandaatbesluit Werkorganisatie Duivenvoorde
2019, voor wat betreft het in plaats van de
voorzitter vertegenwoordigen van het openbaar
lichaam Voor het overige NFR want niet
toepasselijk als de budgethoudersregeling of het
treasurystatuut van toepassing is
Ondermandaatbesluit bevoegdheden
Werkorganisatie Duivenvoorde, voor wat betreft
het in plaats van de voorzitter vertegenwoordigen
van het openbaar lichaam
Financiële verordening Werkorganisatie
Duivenvoorde 2018
Controleverordening Werkorganisatie
Duivenvoorde
Verordening op de rekenkamercommissie
Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Voorschoten
en Wassenaar 2014
Verordening onderzoeken doelmatigheid en
doeltreffendheid van de werkorganisatie
Duivenvoorde

Bijdrageverordening Werkorganisatie
Duivenvoorde 2018
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie
Duivenvoorde

