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Integrale procuratieregeling 

 
De procuratieregeling is als volgt ingedeeld: 

 
A. Uitgangspunten 

B. Statutaire bepalingen 
C. Het aangaan van verplichtingen 

D. Het geven van betalingsopdrachten aan financiële instellingen 

E. Het voeren van correspondentie 
F. Waarneming 

G. Standaard wijze van aanbesteden 
H. Overige onderwerpen 

 

 
Genoemde bedragen zijn bedragen inclusief btw. 

 
 

Deze regeling is vastgesteld door de bestuurder van Wonen Noordwest Friesland op 10 maart 2021 

en goedgekeurd door de RvC op 26 april 2021. 
 

 
 

Bestuurder, 
 

 

 

Mevr. M.S. Huizinga -Klaucke
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A. Uitgangspunten 
 

 
1. Bestuursbevoegdheid 

 

Het bestuur van Wonen Noordwest Friesland is, conform artikel 7 van de statuten, opgedragen aan 
het bestuur. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij 
de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 

of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, met inachtneming van het 

bepaalde in de statuten en het Reglement Bestuur Wonen Noordwest Friesland. 
 

 
2. Vertegenwoordigingsbevoegd 

 

Het bestuur is onvoorwaardelijk vertegenwoordigingsbevoegd. 
 

 
3. Statuten 

 
De procuratieregels zijn afgestemd op en niet in strijd met de in de statuten vastgelegde regels en 

met algemeen wettelijke bepalingen. 

 
 

4. Deponeren 
 

Deze procuratieregeling is basis voor de inschrijving van gevolmachtigden bij de Kamer van 

Koophandel (zie ook onderdeel F – waarneming). Het is niet mogelijk deze integrale 
procuratieregeling te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Intern geldt deze integrale 

procuratieregeling inzake de bevoegdheden van de medewerkers. 
 

 
5. Begroting 

 

Voor het begin van een boekjaar stelt het bestuur de begroting voor dat boekjaar vast, waarna deze 
ter goedkeuring aan de RvC wordt voorgelegd. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle 

handelingen in het kader van de goedgekeurde begroting met inachtneming van de statutaire 
bepalingen en de bepalingen in het Reglement Bestuur Wonen Noordwest Friesland. 

 

 
6. Risicomanagement en control 

 
Er is, conform Woningwet artikel 105 van de BTIV, een onafhankelijk controller benoemd teneinde 

het risicomanagement van de organisatie professioneel te borgen. Besluiten met verstrekkende 

financiële gevolgen dienen vooraf aan besluitvorming van advies te zijn voorzien door de controller 
en de manager FIA. Indien sprake is van besluitvorming afwijkend van het advies van de controller 

en/of manager FIA dient het bestuur vooraf, aan de uitvoering van het besluit, akkoord te vragen 
aan de Raad van Commissarissen. Hierbij geeft het bestuur inzicht in de reden van de afwijking op 

het advies van de controller en/of manager FIA.  
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B. Statutaire bepalingen 
 

De huidige vigerende Statuten zijn van 30 januari 2019.  

 
Van deze Statuten zijn onder andere Artikel 7 lid 1, 4 en 5 van toepassing. Het gaat hierin om de 

bevoegdheden van bestuur en raad van commissarissen voor het aangaan van verplichtingen.  
 

C. Het aangaan van verplichtingen 
 
Goedkeuren van de in de procuratieregeling en daarin opgenomen bedragen die ten hoogste met 
een besluit van het bestuur gemoeid mogen zijn zonder goedkeuring van de raad van 
commissarissen, en de criteria voor die goedkeuring.  

 
 

Het aangaan van verplichtingen is als volgt geregeld: 
- Verplichting past binnen de begroting en binnen de procuratie 

→de budgethouder gaat de verplichting aan. 

 
- Verplichting past binnen de begroting, maar niet binnen de procuratie 

→de naast hogere functionaris met voldoende procuratierecht gaat de verplichting aan. 
 

- Verplichting past niet binnen begroting  

→de directeur-bestuurder gaat de verplichting aan. 
 

- Verplichting past niet binnen begroting en buiten kaders van de directeur-bestuurder (conform 
Statuten en reglement financieel beleid en beheer) 

→de directeur-bestuurder gaat de verplichting aan na goedkeuring van de Raad van 
Commissarissen 

 

Bijzondere verplichtingen: 
- Opdrachten / verplichtingen > € 100.000,- per opdracht / verplichting, passend binnen de 

begroting, behoeven vooraf een akkoord van het bestuur en worden altijd getekend door het 
bestuur. 

- Opdrachten / verplichtingen > € 200.000,- per opdracht / verplichting, welke buiten de 

begroting vallen, behoeven vooraf een akkoord van de Raad van Commissarissen en worden 
altijd getekend door het bestuur. 

- Aankoop / verplichtingen tot verkoop (individuele) woningen aan natuurlijke personen worden 
getekend door de Manager Wonen. Dit betreft woningen uit de verkoopvijver en woningen die 

verkocht zijn onder de Koopgarantregeling.  

 
Voor verplichtingen vanuit Financieringen en Beleggingen wordt verwezen naar het Treasurystatuut. 

De bevoegdhedenmatrix uit dit Treasurystatuut is opgenomen als bijlage 2. 
 

 

D. Betalingsopdrachten  
Autorisatie betalingsopdrachten 

1. Goedkeuring van de betaling middels digitale goedkeuring factuur of fysieke accordering 
handmatige betaling van budgethouder. 

2. Klaarzetten betaling door de financieel medewerker (crediteurenbetalingen en 

salarisbetalingen) of medewerker huuradministratie (huurbetalingen). 
3. Autorisatie betaling door manager FIA dan wel plaatsvervanger middels  paraaf op 
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betaaldocument. 
 

Aan alle betalingsopdrachten dienen deugdelijke goedgekeurde stukken ten grondslag te liggen. 
Betalingsopdrachten worden aangemaakt door de afdeling FIA. 

 

Uitzondering op bovenstaande autorisatie betreft terugstorten ten onrechte ontvangen bedragen, 
zoals bijvoorbeeld teveel of dubbel ontvangen huur. Deze betalingen worden niet door de 

bestuurder geautoriseerd. 
 

Autorisatie fysieke betaling (internetbankieren) 

1e autorisatie (klaarzetten van betaling) door: 
1. Financieel medewerker of 

2. Medewerker huuradministratie 
 

2e autorisatie (feitelijke betaling) door: 
1. Manager FIA of 

2. Senior bedrijfseconomisch medewerker (als vervanger van manager FIA) 

 
Kasverkeer 

Betalingen via de kas houden wij beperkt tot een minimum. De financieel medewerker is bevoegd 
om deze betalingen te verrichten, nadat het betalingsverzoek schriftelijk is geaccordeerd door de 

directeur-bestuurder of de budgethouder. 

 
 

E. Het voeren van correspondentie 
 
 

Algemene uitgangspunten 
 

a. Voor zover het voeren van correspondentie het karakter heeft van het aangaan van 
verplichtingen wordt verwezen naar dat onderdeel. 

 

b. Brieven die worden verzonden op grond van afgesproken of standaardprocedures kunnen in 
principe worden ondertekend door de betrokken functionaris. Als zaken afwijken van 

procedures zal van tevoren goedkeuring aan de betreffende leidinggevende moeten worden 
gevraagd. 

 

c. De beantwoording en ondertekening van een brief  ligt bij een medewerker  van de 
betreffende afdeling. Wanneer er sprake is van correspondentie met een organisatie breed 

karakter dan wel correspondentie waarbij grotere risico’s kunnen ontstaan in financiële of 
relationele sfeer, dan wordt door de bestuurder ondertekend (Gedragsregel: Bij twijfel hogere 

leidinggevende consulteren). 

 
d. Uitnodigingen voor vergaderingen, verzending van informatie e.d. kan ondertekend worden 

door de betrokken functionaris. 
 

e. Beantwoording van klachten van bewoners en woningzoekenden over de behandeling of 
anderszins worden altijd ondertekend door de betreffende leidinggevende. 

 

f. De leidinggevende tekent als dat gewenst is uit een oogpunt van functiescheiding. 
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F. Waarneming 
 

Waarneming directeur-bestuurder 

Bij afwezigheid van de directeur-bestuurder treden de managers op als plaatsvervanger. Indien het 
gaat om lopende zaken kunnen de managers apart een besluit nemen.  

Waar het gaat om bestuursbesluiten is een gezamenlijk (minimaal twee van de drie managers) 
besluit nodig. In noodgevallen kan een manager zelf een besluit nemen nadat hierover de 

voorzitter van de RvC is geïnformeerd. Een en ander wordt schriftelijk beargumenteerd en achteraf 

bekrachtigd door een 2e manager. 
 

In kader van bovenstaand artikel heeft de bestuurder de volgende volmacht verleend: 
 

De  volgende volmachten zijn vastgelegd bij de Kamer van Koophandel: 

Volmacht zonder beperking op naam van de manager Vastgoed, manager FIA en 
manager Wonen. 

 

Waarneming afdelingsmanager  

De waarneming van één van de managers gedurende langere tijd geschiedt door een van de 
andere managers. Indien dit aan de orde is, dan is op dat moment ook het mandaat en de 

procuratie van de manager die vervangen wordt van toepassing voor de waarnemer. 
 

G. Standaard wijze van aanbesteden 
 
Zie hiervoor het vastgestelde aanbestedingsbeleid.  

 

H. Overige onderwerpen 
 

 

1. Afboeking van vorderingen 
 

 Voorstel Goedkeuring 

Incidentele afboekingen huur- of 
debiteurenvorderingen ≤ € 2,50 per post 

Medewerker 
huuradministratie 

Medewerker 
bewonerszaken 

Incidentele afboekingen huur- of 

debiteurenvorderingen > € 2,50 

Medewerker 

huuradministratie  

Manager FIA 

 



Bijlage 1 : schema procuratieregeling 
Bedragen incl. BTW 

 

 
 

Bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en Alléén bevoegd tot het aangaan van verplichtingen

bevoegd tot het betaalbaar stellen van facturen

Functionaris <3.000.000 <200.000 <100.000 <50.000 <20.000 <5.000 <25.000 <10.000 <5.000 <2.500 <1.000 <250

Directeur-bestuurder X

Bestuurssecretaresse X

Bestuursadviseur / Secretaris RvC X

adviseur Strategie & Beleid X

adviseur Vastgoedsturing & Beleid X

adviseur Communicatie X

adviseur P&O X

adviseur Procesmanagement & continu verbeteren X

Controller

Manager Vastgoed X

adviseur Onderhoud X

Coördinator Servicebedrijf X

Projectleider ontwikkeling X

Projectleider uitvoering X

Medewerker reparatieverzoeken X

(senior) Werkvoorbereider onderhoud X X

Opzichter onderhoud X X

Allround Onderhouds/Installatiemedewerker X

Medewerker huurdersparticpatie X

Manager Wonen X

Gebiedsregisseur X

(junior) woonconsulent X

Medewerker bewonerszaken X

Beheerder Nijefinne X

Manager FIA X

Financieel medewerker X

(senior) Bedrijfseconomisch medewerker X

Medewerker huuradministratie X

Coördinator ICT X X



 
Bijlage 2 : bevoegdhedenmatrix Treasurystatuut 

 
  Reglement / 

Treasurystatuut / 
Financierings-strategie 
/  Treasury Jaarplan 

Transacties 
binnen 
Jaarplan 

Transacties 
buiten 
Jaarplan 

Transacties 
ongeborgde 
financiering 

Liquiditeiten-
beheer 

Treasury- commissie 
(intern) 

RvC Keurt goed Mandateert 
Bestuurder 

Keurt goed Keurt goed Mandateert 
Bestuurder 

  

Audit Commissie Adviseert RvC t.a.v. 
goedkeuring 

 Adviseert RvC 
t.a.v. 
goedkeuring 

Adviseert RvC 
t.a.v. 
goedkeuring 

  

Bestuurder Stelt vast en legt voor 
aan RvC 

Stelt vast en 
parafeert 

Stelt vast, legt 
voor aan RvC 
en parafeert 

Stelt vast, legt 
voor aan RvC 
en parafeert 

Stelt vast 
 

Controller Adviseert en 
controleert 

Adviseert en 
controleert 

Adviseert en 
controleert 

Adviseert en 
controleert 

Adviseert en 
controleert 

Toehoorder, 
adviseert en 
controleert 

Manager FIA Initieert en stelt voor Initieert en 
stelt voor  

Initieert en 
stelt voor 

Initieert en 
stelt voor 

Voert uit Lid 

Manager Vastgoed Adviseert Adviseert Adviseert Adviseert Adviseert Lid 

Bedrijfseconomisch 
medewerker 

        Stelt periodiek 
de 
liquiditeitsprogn
oses op 

  

Treasurer (extern) Adviseert   Adviseert  en 
voert uit 

Adviseert  en 
voert uit 

Adviseert  en 
voert uit 

Adviseert   Lid en voorzitter 

 

 
Bijlage 3 : Budgethouders  

 
Budgethouder 
Degene die bevoegd is om te beschikken over een bepaald budget ter uitvoering van een 
specifieke taak. 

 
Budget 
Een in geld uitgedrukte samenvatting van een taakstellend plan. 
 

 

 


