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1. Inleiding 

1.1 Toelichting 

Woningstichting Leusden 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 

Woningstichting Leusden. Dit betekent dat de leden van het managementteam (met MT-leden wordt in 

dit document bedoeld: de managers Wonen en Bedrijfsvoering en niet de bestuurder) en andere 

medewerkers van Woningstichting Leusden 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 Woningstichting Leusden. 

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 Woningstichting Leusden (artikel 

7, 8 en 9 van de statuten van Woningstichting Leusden).  

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 Woningstichting 

Leusden de stichting (artikel 8 van de statuten van Woningstichting Leusden). 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 Woningstichting Leusden 

zoals leden van het MT of andere medewerkers van Woningstichting Leusden.  

Naast de delegatie van bestuursbevoegdheden kan het bestuur ook vertegenwoordigings- 

bevoegdheid verlenen aan leden van het MT of andere medewerkers van Woningstichting Leusden. 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. 

Met de vaststelling van dit bevoegdhedenreglement, delegeert de bestuurder van Woningstichting 

Leusden bestuursbevoegdheden en verleent vertegenwoordigingsbevoegdheid aan in dit reglement 

genoemde leden van het MT of andere medewerkers van Woningstichting Leusden.  

1.2 Doel 

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

Woningstichting Leusden kunnen worden uitgeoefend en wie Woningstichting Leusden daarbij 

vertegenwoordigt. Dit reglement bevat ook regels voor opdrachtverlening. Het gaat daarbij om het 

aangaan van overeenkomsten waaruit voor Woningstichting Leusden verplichtingen voortvloeien die 

over het algemeen bestaan uit het betalen van een geldbedrag.  
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Conform artikel 10 van het Bestuursreglement wordt in het bevoegdhedenreglement in elk geval 

vastgelegd hoe wordt omgegaan met: 

a) tekenbevoegdheid voor het aangaan van verplichtingen; 

b) bevoegdheden bij afwezigheid van de bestuurder of wanneer deze niet meer in staat is zijn 

functie uit te oefenen. 

In dit bevoegdhedenreglement is tevens de financiële procuratie vastgelegd. 

Het bevoegdhedenreglement 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 

Woningstichting Leusden 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 bevoegdhedenreglement is voor het delegeren van bestuursbevoegdheden onlosmakelijk 

verbonden met de beschrijving van de administratieve organisatie van Woningstichting Leusden en het 

Leveranciersbeleid van Woningstichting Leusden. Bij tegenstrijdigheid tussen het bevoegdheden-

reglement en de beschrijving van de administratieve organisatie en/of het Leveranciersbeleid, 

prevaleert het bevoegdhedenreglement.  

2. Bevoegdheden bestuur 
De statuten van Woningstichting Leusden 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 Woningstichting Leusden zich als 

borg of hoofdelijk medeschuldenaar 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 bepalen de statuten dat de 

voorafgaande goedkeuring van de RvC vereist is bij besluiten van het bestuur over: 

a. overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden onderneming of een 

belangrijk deel van die onderneming aan een derde;  

b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere 

rechtspersoon of vennootschap of als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire 

vennootschap of vennootschap onder firma, wanneer deze samenwerking of verbreking van 

ingrijpende betekenis is voor de stichting; 

c. het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting wanneer die hoger is dan  

€ 1.000.000 (een miljoen euro) exclusief btw; 

d. wijziging van de statuten en de vaststelling of wijziging van het Bestuursreglement;  

e. ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm; 

f. het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de stichting;  
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g. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een korte tijdsperiode van de 

arbeidsovereenkomst van een groot aantal werknemers van de stichting; 

h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een groot aantal werknemers van 

de stichting of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap 

daarin werken; 

i. het vervreemden van onroerende zaken van de stichting en hun onroerende en 

infrastructurele aanhorigheden, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of 

vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan, tenzij:  

 het betrokken besluit van het bestuur gaat over een bedrag van minder dan  

€ 1.000.000 (een miljoen euro) exclusief btw;  

 het betrokken besluit gaat over transacties met woningen waarvan de beoogde 

verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die persoon of een bloed- of aanverwant 

in de eerste graad van die persoon gaat wonen; 

j. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeenten waar 

de stichting feitelijk werkt; 

k. de vaststelling en de wijziging van de begroting, het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening 

en het overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses; 

l. de vaststelling en wijziging van ondernemingsplannen; 

m. het beleggings- en treasurybeleid en/of treasurystatuut; 

n. de opdracht tot het uitvoeren van een visitatie; 

o. de vaststelling van een toetsingskader voor verbindingen of investeringen. 
 

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. Het ontbreken van 

de goedkeuring van de RvC van de hiervoor bedoelde besluiten tast de hierna te noemen 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie niet aan. 

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; 

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: 

- het buiten de goedgekeurde begroting om aangaan van een verplichting van meer dan  

€ 100.000; 

- 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%. 
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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 deze bevoegdhedenregeling of  

 incidenteel: op basis van een door het bestuur van Woningstichting Leusden 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 of AO-procedures en 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. de vaststelling van het managementinformatiesysteem en van de daarmee samenhangende 

rapportages; 

g. de jaarlijkse vaststelling van de begrotingsposten binnen de begrotingsruimte; 

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.  

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 Woningstichting Leusden. 

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. 
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2.3 Vier-ogen-principe 

Wanneer uit hoofde van dit bevoegdhedenreglement bestuursbevoegdheden worden gedelegeerd aan 

leden van het MT of aan andere medewerkers van Woningstichting Leusden, gebeurt dit – waar het 

gaat om opdrachtverlening – onder toezicht van de betreffende leidinggevende. Dit betekent dat waar 

nodig, sprake is van het 'meekijken' of mede-beoordelen door een leidinggevende, die in de 

bevoegdhedentabel (bijlage 1 en 2) bij deze bevoegdhedenregeling als zodanig is benoemd. Dit 

principe is leidend in de hiernavolgende regelingen. 

3. Vertegenwoordiging 
Op grond van de statuten wordt de stichting vertegenwoordigd door het bestuur. Vertegenwoordiging 

van Woningstichting Leusden vindt plaats volgens de bevoegdhedentabel die als bijlagen 1 en 2 bij dit 

reglement zijn gevoegd. 

Voor zover bij deze delegatie vertegenwoordigingsbevoegdheid aan leden van het MT en/of 

medewerkers wordt toegekend, kan dit uitsluitend: 

 permanent: krachtens dit bevoegdhedenreglement of  

 incidenteel: op basis van een door het bestuur van Woningstichting Leusden verleende 

eenmalige volmacht. 

 

Daarnaast wordt Woningstichting Leusden vertegenwoordigd door de RvC in alle gevallen waarin 

Woningstichting Leusden naar het oordeel van de RvC een tegenstrijdig belang heeft met het bestuur. 

4. Geldigheid en wijziging 
Dit bevoegdhedenreglement 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 Bedrijfsvoering. Wijzigingen moeten door de RvC worden goedgekeurd. 

5.  Vervanging bestuurder 
Bij kortdurende afwezigheid wordt de bestuurder vervangen zoals beschreven in artikel 5 van het 

vigerend Bestuursreglement. 

Wanneer het bestuur – door welke oorzaak ook – langduriger wegvalt, is de Raad van Commissarissen 

bevoegd om – met inachtneming van wat daarover in de Governancecode woningcorporaties is 

bepaald – één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om de bestuurstaken voor 

maximaal drie maanden waar te nemen, totdat een nieuw bestuur is benoemd. 

 

Vastgesteld op 31 maart 2021,     Goedgekeurd op 22 april 2021, 

 

 

 

 

J.A.M. ten Brink       G.J. Waterink 

directeur-bestuurder       voorzitter RvC 

 



 

Bevoegdhedenreglement WSL 

7 

 

Bijlage 1: Bevoegdhedentabel Woningstichting Leusden 
 

Onderwerp/ belang 

 

Aangaan van verplichtingen/ opdrachtverlening Mede-beoordeling/ goedkeuring    

 

Opdrachtverlening 

Elke medewerker van WSL kan uitsluitend opdrachten plaatsen binnen de begroting, het budget en de taakvelden van de eigen afdeling. Alleen het 

bestuur kan afwijken van de begroting of MT-leden met voorafgaande goedkeuring van het bestuur. Dit volgens artikel 12.j van het vigerend 

Bestuursreglement. 

 

Algemeen 

Tot € 1.000 Adviseur beleid en communicatie, 

bestuurssecretaris, functioneel- en systeem-

beheerder, managementassistente, medewerkers 

Sociaal beheer, elke medewerker van WSL bij de 

afhandeling van een klacht van een huurder 

Leidinggevende (achteraf bij beoordeling factuur)  

Tot € 5.000 Opzichters DO, projectleiders PO/duurzaamheid Leidinggevende (achteraf bij beoordeling factuur)  

Tot € 25.000 Senior project- en vastgoedmanagers o.b.v. 

goedgekeurde projectbegroting 

Leidinggevende (achteraf bij beoordeling factuur)  

Tot € 25.000  MT-lid o.b.v. posten opgenomen in MJOB en 

goedgekeurde jaarbegroting 

Behandelend medewerker  

Tot € 50.000  MT-lid o.b.v. posten opgenomen in MJOB en 

goedgekeurde jaarbegroting 

Tweede MT-lid  

Vanaf € 50.000 - € 200.000 

 

 

MT-lid o.b.v. posten opgenomen in MJOB en 

goedgekeurde jaarbegroting  

Bestuurder  

Vanaf € 200.000 - goedgekeurd 

begrotingsbedrag 

 

Bestuurder MT-lid  

Vastgoed en investeringen 

Aangaan overeenkomst tot aan- en/of 

verkoop van onroerend goed tot  

€ 1.000.000 

Bestuurder MT-lid  
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Onderwerp/ belang 

 

Aangaan van verplichtingen/ opdrachtverlening Mede-beoordeling/ goedkeuring    

Terugkoop Koopgarant woningen   Bestuurder  Manager Bedrijfsvoering   

Verkoop woningen Bestuurder  Manager Bedrijfsvoering   

Investering vastgoed tot € 1.000.000 Bestuurder MT-lid  

Vanaf € 1.000.000, vanaf moment 

onomkeerbaar besluit 

Bestuurder Voorafgaande goedkeuring  RvC, tenzij het een 

transactie woningen bestemd voor zelfbewoning 

betreft 

 

Overige investering tot € 200.000 Bestuurder MT-lid  

Vanaf € 200.000, vanaf moment 

onomkeerbaar besluit 

Bestuurder Voorafgaande goedkeuring  RvC  

Afwijkingen van begroting 

Een verplichting tot € 100.000; uitgave 

tot 10% per hoofdgroep in de 

begroting; overschrijding op project- 

begroting tot 10%. 

Bestuurder  Manager Bedrijfsvoering  

Vanaf voornoemd bedrag en 

percentages 

Bestuurder  Voorafgaande goedkeuring RvC  

Aantrekken van leningen  Managers Bedrijfsvoering en Wonen samen Bestuurder  

Aangaan overige overeenkomsten  Bestuurder  Bij besluiten zoals vastgelegd in de statuten, 

Investerings-statuut en bestuursreglement is 

voorafgaande goedkeuring van de RvC vereist. 

 

 

Onderwerp/ belang 

 

Aangaan van verplichtingen/ overige 

rechtshandelingen 

Mede-beoordeling/ goedkeuring    

 

Overige rechtshandelingen 

Personeel 

Aangaan arbeidsovereenkomst met  

manager 

Bestuurder, medewerker Personeelszaken en MT-

lid 

Informeren RvC door bestuurder  

Aangaan arbeidsovereenkomst met 

interne controller en bestuurssecretaris 

Bestuurder, medewerker Personeelszaken en MT-

lid 

Goedkeuring RvC  

Aangaan arbeidsovereenkomst met 

overige medewerkers 

MT-lid, medewerker Personeelszaken Bestuurder  
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Accordering inkoopfacturen 

Tot € 50.000 Behandelend medewerker, MT-lid Leidinggevende (tweede MT-lid of bestuurder)  

€ 50.000 en hoger Behandelend medewerker, MT-lid Bestuurder  

Betalingen 

Ieder bedrag Manager Bedrijfsvoering, bij afwezigheid: manager 

Wonen of senior vastgoedmanager 

Bestuurder, bij afwezigheid: door tweede MT-lid of 

senior vastgoedmanager   

 

Afboekingen 

Tot € 50.000 MT-lid Tweede MT-lid  

Boven € 50.000 MT-lid Bestuurder  

Overig  

Aangaan huurovereenkomsten met 

natuurlijke personen ten aanzien van 

woningen, garages, parkeer- en 

scootmobielplaatsen 

Woonconsulent Manager Wonen (achteraf bij toetsing door extern 

bureau) 

 

Aangaan huurovereenkomsten met 

natuurlijke en/of rechtspersonen ten 

aanzien van bedrijfsruimte en MOG 

Manager Wonen Manager Bedrijfsvoering  

Ondertekenen bevestiging/aanhangsel 

huurovereenkomst bij tweede kans 

en/of begeleid wonen 

Medewerker Sociaal beheer Manager Wonen  

Ondertekenen bevestiging/aanhangsel 

huurovereenkomst bij medehuurder- 

schap 

Woonconsulent 

 

  

Woningtoewijzing aan huurder en 

woningruil 

Woonconsulent   

Huurprijswijziging bij nieuwe huurder, 

huurharmonisatie 

Woonconsulent Manager Wonen   

Individuele huurprijswijziging in geval 

van woningaanpassing met huur- 

aanpassing 

Medewerker Bedrijfsbureau Manager Wonen  

Huurprijswijziging naar aanleiding van 

het toekennen van een huurbezwaar 

Woonconsulent Manager Wonen  
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Collectieve huurprijswijziging 

(= jaarlijkse huuraanpassing) 

Manager Wonen Na bespreking in MT en vaststelling door 

bestuurder 

 

Aanpassen bedragen kosten  

leveringen en diensten 

Senior medewerker Financiën 

manager Wonen 

Manager Bedrijfsvoering  

Incasso-opdracht voor automatische 

incasso maandelijkse huren  

Medewerker financiële administratie    

Ingebrekestelling aan huurders bij 

schade aan de woning  

Opzichter   

Ingebrekestelling aan huurders n.a.v. 

huurachterstand/ treffen betalings- 

regeling 

Medewerker financiële administratie  

Medewerker frontoffice 

  

Besluit tot ontruimen vanwege 

huurachterstand en/ of overlast 

Manager Wonen Medewerker Sociaal beheer  

Vertegenwoordigen van  

Woningstichting Leusden bij  

Huurcommissie en Kantongerecht 

Elke medewerker van WSL O.b.v. schriftelijke volmacht bestuurder  

Vertegenwoordigen van 

Woningstichting Leusden bij  

Rechtbank of Raad van Arbitrage 

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

De bedragen in de regeling zijn exclusief btw.  
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Bijlage 2: Bevoegdhedentabel VvE’s (bedrijf VvE in Empire) bij Woningstichting Leusden 

Onderwerp/belang 1e fiat inkoopfactuur  2e fiat inkoopfactuur   

Opdrachtverlening 

Wanneer een opdracht buiten de vastgestelde begroting moet worden verstrekt, dan wordt dit besproken met het bestuur van de betreffende VvE en 

indien van toepassing, de grooteigenaar. Als hiervoor geen akkoord komt, moet er een ALV worden uitgeschreven. 
 

Algemeen/Regulier 

Tot € 5.000 Senior medewerker financiën I of II Senior medewerkers financiën controleren elkaar via de 

controle op de betalingen 

€ 5.000 tot € 50.000 Senior medewerker financiën I of II Manager Bedrijfsvoering 

Boven € 50.000 Senior medewerker financiën I of II Manager Bedrijfsvoering en directeur-bestuurder 

Vastgoed/Technisch 

Tot € 5.000 Projectleider PO  Senior medewerker financiën I of II 

€ 5.000 tot € 50.000  Projectleider PO en  

senior medewerker financiën I of II 

Manager Bedrijfsvoering  

Boven € 50.000 Projectleider PO en 

senior medewerker financiën I of II 

Manager Bedrijfsvoering en directeur-bestuurder 

Overig  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 seniormedewerkers financiën I en II stellen de begrotingen op voor de VvE’s die zij beheren. De factuur ‘VvE-bijdrage innen’ (op basis van vastgestelde begroting) die 

aan WSL voor het eigenaarsdeel wordt gestuurd, wordt gefiatteerd door de seniormedewerker financiën I of II (degene die niet de betreffende begroting heeft 

opgesteld). Dit voorkomt dat de opsteller ook de eigen VvE-facturen fiatteert. 

De bedragen in de regeling zijn exclusief BTW. 

 


