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Procuratieregeling ZNWV 

  

 
Doel procuratieregeling 
Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding (hierna: de holding) kent als juridische dochter-entiteiten de 
stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Zorg (hierna: de zorgstichting), Zorggroep Noordwest 
Veluwe Vastgoed B.V. (hierna: de vastgoed b.v.) , Klimop BV. (hierna: de jv.) en Advies & 
Behandelcentrum B.V. (hierna: ABC). De Raad van Bestuur van de holding is belast met het 

besturen van de holding en, op grond van de personele unie, van haar juridische dochter-
entiteiten. Tezamen vormen deze juridische entiteiten de Zorggroep. 
 
Gezien de samenhang tussen de juridische entiteiten, de samenhang tussen de statuten en de 
personele unie van het bestuur van de binnen de Zorggroep bestaande juridische entiteiten, geldt 
deze procuratieregeling ten aanzien elke afzonderlijke juridische entiteit en voor de Zorggroep als 

geheel. 
 
Het bestuur van de afzonderlijke juridische entiteiten heeft voor haar besturing de nodige 
bevoegdheden, zoals die ondermeer in de statuten van elke afzonderlijke juridische entiteit zijn 
benoemd. Het bestuur van elke juridische entiteit kan op grond van artikel 12 lid van de statuten 

(van de holding, de zorgstichting, de vastgoed b.v.) aan één of meer personen een (beperkte) 
volmacht verlenen. Binnen de grenzen van de volmacht vertegenwoordigt de gevolmachtigde óf de 

holding, óf de zorgstichting, óf de vastgoed b.v., óf Klimop B.V. óf ABC.   
 
De procuratieregeling legt vast welke functionarissen over welke volmacht(en) beschikken. 
Handelen binnen deze procuratieregeling is een noodzakelijke voorwaarde voor functionarissen om 
rechtsgeldige verplichtingen aan te gaan of inkomende facturen te fiatteren. Deze 
procuratieregeling zal op de website van de Zorggroep gepubliceerd worden. 
 

1 Financieel  
 
1A Procuratiehouders 
De statuten van de afzonderlijke juridische entiteiten kennen de mogelijkheid van procuratie toe 
aan procuratiehouders. Daar waar deze procuratieregeling niet voorziet, beslist de Raad van 
Bestuur. 

 
Uitgangspunten 
 Medewerkers is het niet toegestaan zichzelf te autoriseren en derhalve niet voor zichzelf te 

tekenen. Alle verplichtingen met betrekking tot een tekenbevoegde persoon zelf (eigen 
onkostendeclaraties, uitbetalingen ORT, overwerk etc.) worden getekend door zijn / haar 
leidinggevende. Ten aanzien van (kosten)declaraties van de Raad van Bestuur tekent de 
voorzitter van de Raad van Toezicht. 

 Belangenverstrengeling dient te worden voorkomen. Men mag geen overeenkomsten sluiten 
met, of declaraties goedkeuren van familieleden (Bloedverwanten in de 1e t/m de 3e graad, en 
bloedverwanten in de 1e t/m 4e graad van de relatiepartner of echtgeno(o)t(e) (vlgs definitie 
statuten/cao). 

 Verplichtingen, intentie-overeenkomsten of contracten welke niet in deze regeling benoemd 
zijn, worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Deze beslist op dat moment wie in dat geval 
mag tekenen. 

 De in deze regeling weergegeven bedragen zijn exclusief BTW. 
 De medewerkers die facturen goedkeuren, zijn verantwoordelijk voor de controle of de 

geleverde diensten en / of goederen juist en volledig zijn geleverd. 
 

1B Procuratiebevoegdheid (binnen budget) 
Voor alle procuratiehouders geldt dat aangegane financiële verplichtingen van de afdeling passen 

binnen het kader van de begroting, indien wordt voldaan aan de volgende eisen:  
 
 Het bedrag van de aan te gane verplichting past binnen het totaal van het beschikbare budget 

per begrotingspost.  
 Er kan geen compensatie plaats vinden tussen de exploitatiebegroting en de 

investeringsbegroting en tussen investeringsbegrotingen onderling zonder bestluit van de RvB; 
 

Voor alle procuratiehouders gelden bij het aangaan van verplichtingen de volgende bepalingen:  
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 Bij het aangaan van de verplichting wordt nadrukkelijk niet alleen gekeken naar het bedrag van 

de verplichting, maar wordt ook inhoudelijk getoetst of de opdracht past binnen het 

budgettaire kader. Budgetten mogen slechts worden besteed daar waar ze voor bestemd zijn.  
 Het bedrag van de verplichting dient te worden bepaald inclusief BTW, tenzij er sprake is van 

een begrotingspost/budget waarbij de BTW als voordruk kan worden verrekend.  
 Verplichtingen mogen niet worden gesplitst in meerdere kleinere verplichtingen (opknippen) 
 Bij het aangaan van verplichtingen dient het inkoopbeleid gevolgd worden. 
 

Het bestuur van de Zorggroep verleent per 1 januari 2019 procuratie aan:  
 
1. De leden van de Raad van Bestuur c.q. statutaire bestuurder : procuratiehouder A  
2. De managers (deel uitmakend van het Concernteam): procuratiehouder B  
3. De managers middenkader: procuratiehouder C 
4. Medewerkers / teams / OR: procuratiehouder D 

 
Procuratiehouder A:  
 
 Is binnen de taakstellende begroting en behoudens de betreffende statutaire bepalingen en 

bevoegdheden vanuit het Treasurystatuut, onbeperkt bevoegd de Zorggroep te binden 

betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de Stichting en het 
tekenen van facturen en declaraties, met inachtneming van wat in de statuten (artikel 11) is 

bepaald;  
 Is tevens bevoegd als procuratiehouder B en C;  
 Is bevoegd de Zorggroep te binden via convenanten, samenwerkingsovereenkomsten en 

dergelijke. In voorkomend geval is procuratiehouder A bevoegd ten behoeve van het aangaan 
van een samenwerkingsovereenkomst een specifieke volmacht te geven aan procuratiehouder 
B of C. Dit alles met inachtneming van wat in de statuten is bepaald. 

 

Procuratiehouder B:  
Leden van het concernteam zijn gemachtigd besluiten te nemen die vallen binnen hun eigen 
portefeuille. Dit, binnen de kaders van hun vastgestelde begroting en jaarplan, en binnen de 
vastgestelde Zorggroepbrede beleidskaders, waarvan de uitvoering bij besluit is belegd bij het lid 
van het Concernteam. 
 

 Is binnen de taakstellende begroting bevoegd de Zorggroep te binden door het aangaan van 
externe contractuele verplichtingen met een maximale waarde van € 100.000 over 4 jaar. Met 
betrekking tot de hiervoor genoemde verplichtingen bevoegd tot het tekenen van de daarmee 

samenhangende facturen en declaraties tot een maximumbedrag van € 100.000,=;  
 Is bevoegd om facturen en declaraties te tekenen voor zover daarmee binnen de begroting 

wordt gewerkt. 
 Is tevens bevoegd als procuratiehouder C;  

 Is bevoegd tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten tot en met schaal 60, en de manager 
ABC, wat betreft arbeidsovereenkomsten met artsen en psychologen, tot schalen hoger dan 
schaal 60. 

 
Procuratiehouder C:  
De managers middenkader zijn bevoegd tot het nemen van beslissingen binnen hun zorgdomein. 
Dit geldt ook voor managers middenkader in opleiding (mio). Binnen de kaders van de 

vastgestelde begroting voor hun respectievelijke zorgdomein en binnen de Zorggroep-
beleidskaders kunnen zij beslissingen nemen terzake hun zorgdomein. 
 
De managers middenkader van de ondersteunende diensten, de diensthoofden zijn bevoegd tot het 
nemen van beslissingen binnen hun bedrijfsvoeringdomein. Binnen de kaders van de vastgestelde 
begroting voor hun respectievelijke bedrijfsvoeringdomein en binnen de Zorggroep-beleidkaders 

kunnen zij beslissingen nemen terzake hun bedrijfsvoeringdomein. 
 
Is binnen de taakstellende begroting bevoegd de Zorggroep te verbinden betreffende het doen van 
bestellingen namens de Zorggroep en het zelfstandig en alleen tekenen van facturen tot een 
maximumbedrag van € 10.000,=. Boven genoemd bedrag tekent B mee. Zij mogen echter geen 
contractuele verplichtingen aangaan (afsluiten van contracten).  
 

 
 Vrijwilligersovereenkomst 
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Managers Welzijn zijn bevoegd om met vrijwilligers vrijwilligersovereenkomsten af te sluiten en 

deze in plaats van de regiomanager (procuratiehouder B) te ondertekenen. 

Procuratiehouder D: 
 Medewerkers: In sommige gevallen kunnen medewerkers schriftelijk bevoegd worden tot het 

aangaan van verplichtingen, in opdracht van een procuratiehouder B of C. 
 Teams / OR: Zelforganiserende teams hebben een ruimte voor eigen handelen nodig. Hiertoe 

dienen ze bevoegdheden te krijgen. 
Binnen de kaders van het vastgestelde teambudget voor hun team en binnen de vastgestelde 

(Zorggroep-brede) beleidskaders kunnen zij beslissingen nemen terzake hun werkgebied. 
 

Teams zijn gemachtigd om binnen het teambudget: 
 Materialen/verpleegartikelen te bestellen (volgens de binnen de Zorggroep geldende 

centrale inkoopregels); 
 Boodschappen (voeding, huishoudelijk en kantoorartikelen) te doen ten behoeve van 

het team; 
 Samen met de middenkader manager teamleden te werven en selecteren ingeval van 

vacatures. (de Regiomanager benoemd) 
 
1C Buiten budget 

Indien een verplichting niet binnen de kaders van het budget past, moet additioneel budget aan de 
procuratiehouder B gevraagd. Indien de overschrijding van het budget de procuratie van B 

overschrijd moet er additioneel budget aan de Raad van Bestuur worden gevraagd. Het voorstel en 
de accordering door de Raad van Bestuur dient schriftelijk te gebeuren. 
 
 
1D Het betaalbaar stellen van facturen 
Voor het accorderen van facturen voor betaling, gelden de volgende bepalingen: 
 

De crediteurenadministratie dient vast te stellen dat de factuur voldoet aan de (wettelijke) 
factuurvereisten alvorens deze betaalbaar wordt gesteld:  
 
 naam, adres, BTW-nummer, KvK nummer, bankrekeningnummer, van crediteur moet op 

factuur vermeld zijn;  
 de Zorggroep of een onderdeel hiervan is de geadresseerde 

 geleverde goederen en/of diensten moeten zijn vermeld en voldoende omschreven;  
 het BTW-tarief en bedrag moet zijn vermeld;  
 het kostenplaatsnummer is vermeld; 

 de bevoegde procuratiehouder is inhoudelijk akkoord; 
 de factuur moet rekenkundig juist zijn.  
 
Het betaalbaar stellen van declaraties 

 Declaraties van persoonlijke aard (reis-, studie- en overige kosten) worden door de direct 
leidinggevende (procuratiehouder A, B, C) geaccordeerd. 

 
Controle van facturen en het geleverde door procuratiehouders B en/of C en/of D 
Hierbij geldt verder dat de opdracht tot betaling slechts mag worden verstrekt nadat is vastgesteld 
dat aan iedere betaling een deugdelijke factuur of ander bewijsstuk ten grondslag ligt. Bovendien 
moet uit elke factuur of bewijsstuk blijken dat door een daartoe bevoegde medewerker is 

vastgesteld dat de prestatie volgens de afgesproken kwaliteit is geleverd en dat het te betalen 
bedrag en de betalingscondities overeenkomstig afspraak zijn. Voorts dient te worden 
gecontroleerd dat het betaalde bedrag ten laste wordt gebracht van de juiste kostenplaats. 
 
1E Elektronisch bankieren 
Voor het doen van betalingen zijn altijd twee (digitale) handtekeningen vereist (‘vier-ogen-

principe’). Bij afwezigheid van de procuratiehouder gelden de vervangingsregels, zoals hierna bij 
paragraaf 3 is aangegeven. 
 
Ten aanzien van elektronisch bankieren geldt binnen de Zorggroep dat alle betalingen slechts op A 
worden vrijgegeven, nadat via het interne fiatteringsproces afzonderlijke facturen zijn 
gecontroleerd en geaccordeerd door procuratiehouders. Eén en ander houdt in dat de bevoegdheid 
tot het vrijgeven van betalingen onbeperkt (hoogte bedrag) is.  

 
Hierbij geldt, op basis van het ‘vier-ogen-principe’, dat de Raad van Bestuur, Manager F&C of hoofd 
C&I  meetekent.  
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De volgende functies zijn gemachtigd om betalingen in het betaalsysteem te accorderen: 

1e handtekening 
 
 Het hoofd F&A; 
 De medewerker C&I (de vervanger in dezen van het Hoofd F&A). 
 
2e handtekening 

 
 De Raad van Bestuur, onbeperkt; 
 De Manager F&C, onbeperkt; 
 Hoofd C&I, onbeperkt 
 
 

 
1F Het accorderen van productie 

 Maandelijks accordeert de direct leidinggevende (procuratiehouder C) de geregistreerde 
productie. Dit geschiedt middels een digitale handtekening in het CURA Client.  

 Namens het hoofd F&A (gedelegeerde taak) accordeert een medewerker 

cliëntenadministratie vervolgens de periodieke productie voor de gehele zorggroep. 
 

 
1G Het accorderen van dienstroosters 

 Maandelijks accordeert de direct leidinggevende (procuratiehouder C) het dienstrooster. Dit 
geschiedt middels een digitale handtekening in het CURA Rooster.  

 De functioneel applicatiebeheerder CURA Rooster zet naar een schriftelijk verzoek van de 
salarisadministrateur, manager Support of manager F&C vervolgens het verwerkingsproces 
van de rooster ten behoeve van de salarisbetaling in werking. 

 
 
1H Betalingen: kasverkeer 
 
Kasverkeer 
Het beleid is er op gericht dat het kasverkeer verdwijnt. In voorkomende gevallen zijn er 

kasbeheerders aangesteld.  
 
Binnenkomende gelden 

De onderstaande functies zijn bevoegd tot het in ontvangst nemen van contant geld: 
 
 De Raad van Bestuur; 
 De CT-leden, tot 2000,= euro 

 Kasbeheerders, tot 2000,= euro 
 
 
1I Overige afwijkende bevoegdheden:  
Voor zover niet in bijgevoegde tabel benoemd, volgt expliciet een aantal aanvullingen hierop.  
 Financieel beheer: wordt vastgelegd in treasurystatuut. De Treasurycommissie bestaat uit RvB, 

Manager F&C, Hoofd F&A en Hoofd C&I. 

 Zie treasurystatuut voor bevoegdheden.  
 De OR kan binnen het door de Zorggroep aan de OR verstrekte gestelde jaarbudget zelfstandig  

beschikken. Eventuele overschrijdingen van het budget moeten vooraf door de Raad van 
Bestuur worden geaccordeerd. De verstrekte opdrachten en binnenkomende facturen dienen in 
een administratie bijgehouden te worden. Jaarlijks dient de OR hierover verantwoording af te 
leggen aan de Raad van Bestuur. 

 Teams hebben de beschikking over een betaalpas welke kan worden gebruikt van het doen van 
boodschappen ten behoeve van het team / de cliënten (met name maaltijden). 
Procuratiehouder C blijft hiervoor echter verantwoordelijk. 

 
 
2 Ondertekening documentatie 
 

2A Tekenen van correspondentie 
Voor zover het voeren van correspondentie het karakter heeft van het aangaan van verplichtingen 
wordt verwezen naar onderdeel 1 van deze procuratieregeling.  
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Voor uitgaande post middels digitale media zoals e-mail en daartoe speciaal bedoelde applicaties of 

elektronische toepassingen is deze procuratieregeling onverkort van toepassing. Ontvangers van 
uitgaande hard copy post mogen er vanuit gaan dat, mits het stuk is opgesteld op het briefpapier 
van de Zorggroep, de Zorggroep zich verbindt aan hetgeen in het poststuk is vermeld dit betekent 
dat de procuratiehouders A,B en C verantwoordelijk zijn en blijven voor de inhoud van deze post 
ongeacht de vorm waarin dit verstuurt is.   
 

 
2B Tekenen van contracten  
Er dient te allen tijde te worden voldaan aan de procuratieregeling. Indien het contract, de 
intentieverklaring of samenwerkingsovereenkomst een politieke lading en / of imago-effect voor de 
Zorggroep heeft of kan hebben, dan tekent de Raad van Bestuur of een CT lid na een schriftelijke 
machtiging van de Raad van Bestuur. 

 
 
2C Tekenen van notariële stukken 
In principe worden notariële stukken altijd ondertekend door de Raad van Bestuur. Hierin kan 
alleen van worden afgeweken door middel van een schriftelijke volmacht verstrekking door de 

Raad van Bestuur. 
 

 
2D Arbeidscontracten en personele aangelegenheden 

 De direct leidinggevende (procuratiehouders A, B, C) is bevoegd tot het stellen van 
vacatures, werving en selectie, alsmede mutaties op een bestaand dienstverband. 

 Procuratiehouders A en B, tekenen arbeidscontracten, de aanvullingen hierop, zoals 
studieovereenkomsten en de bevestiging uitdiensttreding.  

 

 
3 Vervanging bij afwezigheid  
 
Bij kortdurende afwezigheid als gevolg van vakantie, ziekte van een procuratiehouder wordt 
voorzien in waarneming conform de bijlage procuratiematrix. 

. 

 
4 Naleving procuratieregeling 
 

Interne controle 
De Manager F&C is te allen tijde bevoegd om alle activiteiten van de Zorggroep in de breedste zin 
van het woord te toetsen aan de procuratieregeling en daarover indien noodzakelijk buiten de Raad 
van Bestuur om te rapporteren aan de Raad van Toezicht.  

 
Controlemechanismen 
De naleving van deze procuratieregeling wordt op de volgende wijzen geborgd: 
 
Vooraf 
 Door een afgrendeling in de systemen; 
 Door het plaatsen van de stukken op het intranet en de website van de Zorggroep; 

 Door de controlewerkzaamheden van de afdeling C&I. 
 
 
Achteraf 
 Door de werkzaamheden van de accountant; 
 Door de controlewerkzaamheden van de afdeling C&I; 

 Door het leveren van een exploitatieforecast. 
 
 
5 Authenticatie  
Authenticatie kan binnen de Zorggroep geschieden via een elektronische ‘handtekening’ en via een 
handgeschreven handtekening. De Bestuurssecretaris draagt door middel van de procuratieregeling 
zorg voor een actueel overzicht van de elektronisch en  / of handgeschreven handtekeningen(- en 

parafen). In Infoland en op intranet is een overzicht van de zowel de elektronische en 
handgeschreven handtekeningen (en parafen) aanwezig. 
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6 Evaluatie 

De regeling wordt geëvalueerd wanneer daar aanleiding voor is. De lijst wordt permanent 
aangepast aan de actualiteit. 
 
 
7 Inwerkingtreding 
Deze procuratieregeling met bijbehorende procuratiematrix en lijst met vertegenwoordigers, 

vervangers, handtekeningen en parafen treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. 
 
 
8 Disclaimer 
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe en haar dochterondernemingen kan niet worden gehouden 
aan verplichtingen die zijn aangegaan door medewerker(s) die niet volgens het procuratielijst 

gevolmachtigd zijn deze verplichtingen aan te gaan en de stichting zal deze verplichtingen derhalve 
als niet bindend beschouwen. 
 
 
 

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding 
 

Harderwijk, 12 december 2018 
 
 
Raad van Bestuur       
 
 
M.A.C. Kasper de Kroon     

 
 

 


