
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procuratiereglement  

Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 januari 2023 

Goedgekeurd door de RvC d.d. 16 januari 2023 

 

Dit reglement is op 1 januari 2023 in werking getreden. 
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1. Inleiding 

1.1 Toelichting 

Stichting Omthuis heeft twee statutaire organen: 

• een bestuur (dat bestaat uit één directeur-bestuurder)  

• en een Raad van Commissarissen (RvC).  
 

Het managementteam (MT) heeft geen statutaire basis. Dit geldt ook voor andere medewerkers van 

Omthuis. Dit betekent dat de leden van het managementteam (met MT-leden wordt in dit document 

bedoeld: de managers Wonen, Vastgoed, Financiën en Bedrijfsvoering en niet de bestuurder) en 

andere medewerkers van Omthuis geen rechtstreekse bevoegdheden ontlenen aan de statuten. De 

taken van individuele leden van het MT en overige medewerkers staan omschreven in de bij hun 

arbeidsovereenkomst behorende functieomschrijving en in de beschrijving van de administratieve 

organisatie (AO) van Omthuis. 

De bevoegdheden van het bestuur vloeien enerzijds rechtstreeks voort uit de wet (artikel 291 van  

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) en anderzijds uit de statuten van Stichting Omthuis (artikel 7, 8 en 9 

van de statuten van Stichting Omthuis).  

Het Bestuursreglement regelt welke afspraken de RvC en het bestuur bij het uitvoeren van hun taak, in 

relatie met de stichting en in relatie met elkaar, hebben gemaakt en zullen nakomen. Dit als uitwerking 

van en in aanvulling op de regelingen in de statuten van de stichting. 

Bij het uitoefenen van bestuursbevoegdheden vertegenwoordigt het bestuur van Omthuis de stichting 

(artikel 8 van de statuten van Stichting Omthuis). Vertegenwoordigen betekent (in juridische zin) het 

binden van de stichting door een vertegenwoordiger aan een derde, bijvoorbeeld door namens de 

stichting opdracht te verlenen aan een derde of door het sluiten van een overeenkomst met een derde.  

Het bestuur kan bestuursbevoegdheden delegeren aan medewerkers van Omthuis zoals leden van het 

MT of andere medewerkers van Omthuis.  

Naast de delegatie van bestuursbevoegdheden kan het bestuur ook vertegenwoordigings- 

bevoegdheid verlenen aan leden van het MT of andere medewerkers van Omthuis. Dit kan bij 

volmacht, op permanente basis, of tijdelijk ten behoeve van een éénmalige gebeurtenis. Wanneer de 

bestuurder op permanente basis vertegenwoordigingsbevoegdheid verleent, dan is sprake van 

‘procuratie'. De procuratiehouder krijgt een volmacht van het bestuur om bestuursbesluiten uit te 

voeren en is daarmee ook vertegenwoordigingsbevoegd geworden. 

Dit procuratiereglement heeft twee bijlagen: 

1. Financiële procuratie 

2. Bevoegdhedentabel VvE’s (bedrijf VvE in Empire) 

 

Met de vaststelling van dit procuratiereglement, delegeert de bestuurder van Omthuis bestuurs-

bevoegdheden en verleent vertegenwoordigingsbevoegdheid aan in dit reglement genoemde leden 

van het MT of andere medewerkers van Omthuis.  

1.2 Doel 

Het procuratiereglement geeft aan welke bevoegdheden of taken door welke medewerkers van 

Omthuis kunnen worden uitgeoefend en wie Omthuis daarbij vertegenwoordigt. Dit reglement bevat 
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ook regels voor opdrachtverlening. Het gaat daarbij om het aangaan van overeenkomsten waaruit voor 

Omthuis verplichtingen voortvloeien die over het algemeen bestaan uit het betalen van een 

geldbedrag.  

Conform artikel 10 van het Bestuursreglement wordt in het procuratiereglement in elk geval vastgelegd 

hoe wordt omgegaan met: 

a.  tekenbevoegdheid voor het aangaan van verplichtingen; 

b.  bevoegdheden bij afwezigheid van de bestuurder. 

In dit procuratiereglement is tevens de financiële procuratie vastgelegd. 

Het procuratiereglement is onderdeel van het interne toetsingskader van de RvC. 

1.3 Werkwijze 

Als uitgangspunt voor zowel de delegatie van bestuursbevoegdheden als het verlenen van 

vertegenwoordigingsbevoegdheid, geldt het zogenaamde 'vier-ogen-principe', dat wil zeggen dat bij 

Omthuis bij opdrachten met een bepaalde omvang en standaard bij betalingen door een tweede 

medewerker wordt 'meegekeken' of mede-beoordeeld. Zo voorkomen wij bedoeld en onbedoeld 

onwenselijk en onrechtmatig handelen.  

Dit procuratiereglement is voor het delegeren van bestuursbevoegdheden onlosmakelijk verbonden 

met de beschrijving van de administratieve organisatie van Omthuis en het Leveranciersbeleid van 

Omthuis. Bij tegenstrijdigheid tussen het procuratiereglement en de beschrijving van de 

administratieve organisatie en/of het Leveranciersbeleid, prevaleert het procuratiereglement.  

2. Bevoegdheden bestuur 
De statuten van Stichting Omthuis regelen de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van het 

bestuur. Zij regelen ook voor welke bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring vereist is van de 

Raad van Commissarissen (RvC).  

2.1 Bestuursbevoegdheid 

Naast de algemene bepaling dat de stichting wordt bestuurd door een bestuur waaraan dit bestuur 

algemene bestuursbevoegdheid ontleent, bepalen de statuten uitdrukkelijk dat ‘het bestuur bevoegd is 

te besluiten over het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 

registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij Stichting Omthuis zich als borg of 

hoofdelijk (mede)schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling 

voor een schuld van een ander verbindt’. Voor het toezicht op de uitoefening van de 

bestuursbevoegdheid wordt verwezen naar de vigerende statuten van Omthuis. 

Bij twijfel of een besluit goedkeuringsplichtig is, overlegt de bestuurder met de voorzitter van de RvC of 

en op welke manier het onderwerp in de vergadering van de RvC wordt gebracht.  

In aanvulling op wat er in de statuten, artikel 7, lid 4 vermeld staat, is conform artikel 12 van het 

Bestuursreglement voorafgaande toestemming van de RvC nodig bij:  

a. vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning; 

b. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich als borg voor een schuld van 

een ander verbindt; 
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c. het vaststellen of wijzigen van een reglement voor het financiële beleid en beheer inclusief het 

investeringsstatuut;  

d. het oprichten van andere rechtspersonen;  

e. het vaststellen of wijzigen van het beleid van de stichting op hoofdlijnen; 

f. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij van de stichting en op 

aandelen die een deelneming van de stichting vormen; 

g. afwijkingen van de begroting: 

- uitgaven die buiten de goedgekeurde begroting vallen en die meer dan 10% per hoofdgroep in de 

begroting bedragen; 

- overschrijdingen op een projectbegroting bij nieuwbouw of renovatie van meer dan 10%. 

2.2 Delegatie bestuursbevoegdheden 

Voor zover bij de delegatie van bestuursbevoegdheden tevens vertegenwoordigings- bevoegdheid aan 

leden van het MT en/of medewerkers wordt toegekend, kan dit uitsluitend: 

• permanent: krachtens dit procuratiereglement of  

• incidenteel: op basis van een door het bestuur van Omthuis verleende eenmalige volmacht. 

 

Delegatie van bestuursbevoegdheden kan niet plaatsvinden bij onderwerpen als hierna genoemd, 

waarvan de bestuursbevoegdheid is voorbehouden aan de bestuurder. 

Een besluit van het bestuur is vereist: 

a. over alle onderwerpen die zijn genoemd in § 2.1. van dit reglement; 

b. bij wijziging van beleid bij onderwerpen waarover geen expliciet beleid is of wordt geformuleerd;  

c. het vaststellen van algemene programma's van eisen voor nieuwbouw en planmatig onderhoud; 

d. het formuleren van bedrijfsdoelstellingen;  

e. de definitieve beslissing over het jaarlijkse huurverhogingspercentage; 

f. het vaststellen van de wijze van het managementinformatiesysteem en van de daarmee 

samenhangende rapportages; 

g. het vaststellen van de begroting 

h. het doen van uitgaven voor activiteiten die niet zijn begroot of die tot begrotingsoverschrijding 

leiden; 

i. het vaststellen van arbeidsvoorwaarden, zowel op bedrijfsniveau als op individueel niveau, met 

inachtneming van de cao; 

j. het treffen van disciplinaire maatregelen ten aanzien van personeelsleden; 

k. het beslissen over het opvullen van vacatures; 

l. het bekrachtigen van voordrachten voor het aanstellen van nieuwe medewerkers; 

m. de uitgangspunten en uitwerking van de bedrijfsorganisatie. 

 

De bestuursbesluiten als hiervoor genoemd, worden genomen op voorstel van de desbetreffende 

afdeling(en) of na bespreking met de afdeling(en) die het aangaat(n). Wanneer het bestuur daarbij 

afwijkt van een voorstel of standpunt van de afdeling, dan wordt dat besluit gemotiveerd toegelicht, 

zodat duidelijk is op welke gronden de beslissing is genomen. 

Delegatie aan MT 

Delegatie van bestuursbevoegdheden aan MT-leden blijkt uit schriftelijke afspraken en machtigingen, 

beleidsnotities, AO-procedures en functieomschrijvingen.  
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Door de delegatie van bestuursbevoegdheden kunnen de managers (leden van het MT) zelfstandig 

beslissingen nemen op hun werkterrein binnen het kader van het vastgelegde beleid en de 

vastgestelde begroting van Omthuis. 

Delegatie aan medewerkers 

Aan medewerkers wordt bevoegdheid gedelegeerd, onder voorbehoud dat: 

• De gedelegeerde bevoegdheid past bij de inhoud van de functie van de desbetreffende 

medewerker (maatgevend is hiervoor de functieomschrijving); 

• De betreffende leidinggevende toeziet op een juiste toepassing van de gedelegeerde bevoegdheid. 

3. Geldigheid en wijziging 
In geval van tegenstrijdigheid prevaleert achtereenvolgens: de wetgeving, de statuten en de 

reglementen van RvC en bestuur op dit procuratiereglement. 

Dit procuratiereglement vervalt op het moment dat er een nieuw of gewijzigd reglement wordt 

vastgesteld. Minimaal tweejaarlijkse evaluatie van dit reglement wordt meegenomen in de ic-

procedure. Dit reglement kan worden gewijzigd door het bestuur na overleg daarover met de controller 

en de manager Financiën. Wijzigingen moeten door de RvC worden goedgekeurd. 

 

2 januari 2023 

 

François Claessens 

directeur-bestuurder 
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Bijlage 1 | Financiële procuratie   

 

 

Functie Afdeling

Bedrag 

opdracht en 

factuur (1)

Betalings 

regeling 

(2)

Bank betalingen 

(zonder limiet)

Tekenen 

huurcontract (3)

Managementassistent Bestuur en Staf 1.500         Nee Nee Nee

Medewerker HR Bestuur en Staf 1.500         Nee Nee Nee

Communicatie Medewerker Bestuur en Staf 1.500         Nee Nee Nee

Bestuurssecretaris Bestuur en Staf 1.500         Nee Nee Nee

Communicatieadviseur Bestuur en Staf 1.500         Nee Nee Nee

Programmasecretaris Bestuur en Staf 1.500         Nee Nee Nee

Adviseur Strategie en Beleid Bestuur en Staf 1.500         Nee Nee Nee

HR-adviseur Bestuur en Staf 1.500         Nee Nee Nee

Directeur/bestuurder Bestuur en Staf Onbeperkt Ja 1e of 2e handtekening Ja

Medewerker ICT en Applicatiebeheerder Financien en Bedrijfsvoering 1.500         Nee Nee Nee

Manager Bedrijfsvoering Financien en Bedrijfsvoering 150.000      Ja 1e of 2e handtekening Ja

Manager Financiën Financien en Bedrijfsvoering 150.000      Ja 1e of 2e handtekening Ja

Medewerker Vastgoed Vastgoed 15.000       Nee Nee Nee

Opzichter Vastgoed 15.000       Nee Nee Nee

Projectleider planmatig onderhoud en verduurzaming Vastgoed 15.000       Nee Nee Nee

Regisseur dagelijks en contractonderhoud Vastgoed 15.000       Nee Nee Nee

Regisseur planmatig onderhoud en verduurzaming Vastgoed 15.000       Nee Nee Nee

Projectleider planmatig onderhoud en verduurzaming Vastgoed 15.000       Nee Nee Nee

Projectmanager Vastgoed Vastgoed 15.000       Nee Nee Nee

Manager Vastgoed Vastgoed 150.000      Ja 1e of 2e handtekening Ja

Sociaal Wijkbeheerder Wonen 1.500         Ja Nee Ja

Consulent Verhuur Wonen 1.500         Ja Nee Ja

Consulent Verhuur en Verkoop Wonen 1.500         Ja Nee Ja

Consulent VVE beheer Wonen 1.500         Ja Nee Ja

Consulent Sociaal beheer Wonen 1.500         Ja Nee Ja

Medewerker Bewonersparticipatie Wonen 1.500         Ja Nee Ja

Medewerker Procesoptimalisatie Wonen 1.500         Ja Nee Ja

Coördinator Wonen Wonen 1.500         Ja Nee Ja

Manager Wonen Wonen 150.000      Ja 1e of 2e handtekening Ja

Alle bedragen zijn in euro's.

(1) Het gaat hierbij om de bedragen die overgemaakt worden aan de crediteur, excl. BTW. Het betreft het totaalbedrag van de opdrachtverstrekking.

(2) Bij betalingsregelingen worden dezelfde bedragen aangehouden als bij opdracht/factuur.

(3) Bij het tekenen van huurcontracten zit geen limiet, aangezien de looptijd niet vooraf bekend is. BOG/MOG/ZOG contracten worden door een manager geparrafeerd.

De overige functies binnen de organisatie hebben geen procuratie en zijn derhalve niet opgenomen in bovenstaande tabel.
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Bijlage 2 | Bevoegdhedentabel VvE’s (bedrijf VvE in Empire)  

 

Algemeen/Regulier 

Tot € 5.000 Senior medewerkers Financiën controleren elkaar via de controle op de betalingen 

€ 5.000 tot € 50.000 Manager Bedrijfsvoering/Financiën 

Boven € 50.000 Manager Bedrijfsvoering/Financiën en directeur-bestuurder 

Vastgoed/Technisch 

Tot € 5.000 Senior medewerker Financiën I of II 

€ 5.000 tot € 50.000  Manager Bedrijfsvoering/Financiën 

Boven € 50.000 Manager Bedrijfsvoering/Financiën en directeur-bestuurder 

 

Overig 1e fiat inkoopfactuur Mede-beoordeling 

Aangaan overige overeenkomsten met 

derden 

Dit kan alleen door het bestuur van de VvE 

of door de VvE schriftelijk gemachtigde 

persoon 

Medebestuurslid van de VvE 

Vertegenwoordigen van 

Woningstichting Leusden bij VvE-

vergadering 

Dit kan alleen door directeur-bestuurder of 

door directeur-bestuurder schriftelijk 

gemachtigde persoon 

MT-lid o.b.v. schriftelijke volmacht bestuurder 

De bedragen zijn exclusief BTW. 

 

 


