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Inleiding 
De Raad van Bestuur verleent met de ‘Procuratieregeling Zuyderland’ procuratie aan functionarissen 
binnen Zuyderland om namens Zuyderland contracten en overeenkomsten te tekenen. 

Organisatieonderdelen en entiteiten 
De Procuratieregeling Zuyderland is van toepassing op alle entiteiten binnen het concern Zuyderland 
waarin (de Raad van Bestuur van) Zuyderland (indirect) het statutaire bestuur vormt. In het vervolg 
‘Zuyderland’ genoemd. In formeel juridische zin is er sprake van de Raad van Bestuur en de Raad van 
Toezicht van Stichting Zuyderland Medisch Centrum en de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht 
van de Stichting Zuyderland Zorg, die beiden met elkaar verbonden zijn door middel van een 
personele unie. Vanwege de leesbaarheid wordt in deze procuratieregeling steeds gesproken van 
één Raad van Bestuur. Deze Raad van Bestuur vormt doorgaans ook (indirect) het statutaire bestuur 
van de onderliggende concernentiteiten in geval van overwegende zeggenschap. 

Concern Zuyderland 
Entiteit Zuyderland Statutair bestuur Procuratieregeling 

Zuyderland 
Stichting Zuyderland Medisch Centrum 
Stichting Zuyderland Medisch Centrum Raad van Bestuur ZL JA 
Parking Atrium BV Stg. ZMC/  

Raad van Bestuur ZL 
JA 

Holding ZMS BV Stg. ZMC/  
Raad van Bestuur ZL 

JA 

BV Exploitatie Zorgboulevard** Holding ZMS/  
Raad van Bestuur ZL 

JA 

Stg. ZBC Zuyderland-Eyescan Limburg Stg. ZMC/  
Raad van Bestuur ZL 

JA 

Nederlandse Obesitas Kliniek BV Bestuurders extern (2) NEE 
Eerste Lijns Plus Centrum BV Bestuurder HOZL NEE 
Maasland Urologica BV* Bestuurder NEE 
Orbis Mooi BV* Holding ZMS JA 
Orbis-Eyescan Limburg BV Bestuurders extern (2) NEE 
Medisch Coördinatie Centrum BV Bestuurders extern (2) NEE 
Meditta Medisch Centrum BV Bestuurder extern NEE 
Mitralis Diagnostisch Centrum BV Bestuurder extern NEE 
Stg. ZBC Zuyderland Medisch Centrum Bestuurders extern (2) NEE 
Stg. Beheer Kunstcollectie ZMC Bestuurders extern (5) NEE 
Stg. Research & Innovatie Bestuurders extern (3) NEE 
   
Stichting Zuyderland Zorg 
Stichting Zuyderland Zorg Raad van Bestuur ZL JA 
Zuyderland Zorgcentra BV Raad van Bestuur ZL JA 
Zuyderland Jeugdgezondheidszorg BV* Raad van Bestuur ZL JA 
Zuyderland Wijkgebouwen BV* Raad van Bestuur ZL JA 
Zuyderland Thuiszorg BV Raad van Bestuur ZL JA 
Zuyderland Thuishulp BV Raad van Bestuur ZL JA 
Stg. Fondsenwerving Hof van onthaasting Stg. Zorg/ 

Raad van Bestuur ZL 
JA 

*In liquidatie, worden opgeheven in 2022 
**Fuseert met Stichting Zuyderland Medisch Centrum 
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In de procuratieregeling worden de verschillende soorten procuraties binnen Zuyderland beschreven, 
wordt de inhoud van de verschillende soorten procuraties toegelicht en wordt de doelstelling en 
uitgangspunten genoemd. 

Deze procuratieregeling bestaat uit 3 delen: 
Deel I: procuratiebevoegdheden 
Deel II: gerelateerde financiële processen 
Deel III: uitzonderingen 
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Deel I: Procuratiebevoegdheden 

1. Doelstelling 
De doelstelling van deze regeling is het vastleggen welke functionarissen bevoegd zijn tot het 
aangaan van externe verplichtingen en het accorderen en verrichten van betalingen namens 
Zuyderland met inachtneming van de in deze regeling genoemde uitgangspunten. Het verlenen van 
procuratiebevoegdheid houdt in dat de betrokken functionaris met deze bevoegdheid handelt 
namens (de betreffende concernentiteit van) Zuyderland. 

De procuratieregeling heeft de volgende doelstellingen: 

1. Reductie van met name financiële risico’s door middel van: 
a. Functiescheiding, waardoor de belangenverstrengeling wordt tegengegaan; 
b. Het 4-ogenprincipe, waardoor fouten worden voorkomen en fraude wordt tegengegaan; 
c. Het tegengaan van ongeautoriseerd aangaan van externe verplichtingen. 

2. Het verkrijgen van controle op het aangaan van externe verplichtingen door het vastleggen van 
de functionarissen die bevoegd zijn deze externe verplichtingen formeel aan te gaan. 

3. Communiceren welke personen bevoegd zijn tot het aangaan van externe (contractuele) 
verplichtingen en tot welk bedrag. Functionarissen die niet genoemd worden in de 
procuratieregeling zijn daarmee niet bevoegd om externe (contractuele) verplichtingen aan te 
gaan. 

2. Juridisch 
Vertegenwoordiging heeft betrekking op de bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten 
namens een rechtspersoon (organisatie). Rechtshandelingen zijn gericht op een rechtsgevolg, bv. het 
kopen, verkopen of verhuren van zaken; het in dienst nemen van werknemers; een contract tekenen 
enz. 
 
Een bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten houdt in de bevoegdheid om verplichtingen 
met rechtsgevolg aan te gaan zoals overeenkomsten ondertekenen. Het wettelijk uitgangspunt is dat 
zowel stichtingen als vennootschappen worden vertegenwoordigd door hun (statutaire) bestuur 
gezamenlijk evenals door iedere afzonderlijke (statutaire) bestuurder.1 Stichting Zuyderland Medisch 
Centrum en Stichting Zuyderland Zorg zijn beide een stichting en in haar statuten is geregeld wie de 
instelling mag vertegenwoordigen. In de statuten, staat vermeld: “De stichting wordt 
vertegenwoordigd door de raad van bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien 
toe aan ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk”.  
In geval van de BV’s van Zuyderland is eveneens het bestuur (de leden van de Raad van Bestuur) 
degene die bevoegd is de vennootschap te vertegenwoordigen. In de statuten staat vermeld: “De 
vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Indien meerdere 
bestuurders in functie zijn komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan iedere 
bestuurder afzonderlijk”. 
 
Een en ander betekent dat enkel de Raad van Bestuur, dan wel haar afzonderlijke leden c.q. de 
bestuurders bevoegd zijn om contracten en/of overeenkomsten te tekenen. 
 

 
1 Artikel 2:240 BW (BV) en artikel 2:292 BW (stichting).  
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In de praktijk is dit niet werkbaar en daarom worden procuratiehouders benoemd. Een 
procuratiehouder - of ook genoemd een gevolmachtigde - is degene in de instelling die bevoegd is de 
instelling te vertegenwoordigen en dus gemachtigd is door de Raad van Bestuur om contracten en/of 
overeenkomsten te ondertekenen.  
 
Om derden en ook de instelling zelf te beschermen tegen het ondertekenen van onbevoegden, is het 
mogelijk om in het handelsregister de procuratiehouders te publiceren. Dit is voor ieder toegankelijk 
en kan worden geraadpleegd om na te gaan of degene die het contract tekent, bevoegd is dit te 
doen. Gezien de bewerkelijkheid (groot aantal procuratiehouders) en complexiteit van het beheer, 
kiest Zuyderland niet voor deze publicatie in het handelsregister. Hetzelfde doel wordt bereikt door 
online publicatie van de procuratieregeling. 
 
Gekozen is voor een zo eenvoudig mogelijke regeling waarbij bevoegdheden zijn toegekend aan 
functies, gecategoriseerd in managementniveaus. Vervolgens worden de namen van de personen die 
deze functies uitoefenen hieraan gekoppeld. 
 
De procuratieregeling wordt intern en extern (intranet, website) gepubliceerd. Hierbij is het 
noodzakelijk dat deze overzichten structureel worden gecontroleerd op actualiteit en indien nodig 
worden gewijzigd. 
 

3. Uitgangspunten 
- De navolgende functionarissen kunnen namens Zuyderland verplichtingen aangaan: 

o Leden Raad van Bestuur (o.b.v. wet en statuten); 
o Management 2e t/m 4e laag (o.b.v. volmacht)2; 
o Specifiek benoemde functies (o.b.v. volmacht)3; 

- De gevolmachtigde (vanaf hier genoemd, de procuratiehouder) is bevoegd tot het verrichten van 
handelingen die nodig zijn voor uitvoering van zijn/haar taken die binnen de kaders van deze 
procuratieregeling vallen. 

- De Raad van Toezicht dient aanvullende goedkeuring te verlenen op verplichtingen buiten 
goedgekeurde begrotingen/ budgetten, groter dan €1 mln. Bij herallocatie van verplichtingen 
binnen goedgekeurde budgetten groter dan €1mln, dient de Raad van Toezicht geïnformeerd te 
worden. Dit is opgenomen als onderdeel van de ATV procedure Zuyderland. 

- Procuratiebevoegdheden worden toegekend aan individuele functionarissen en gelden in 
beginsel voor het aangaan van verplichtingen voor het eigen organisatieonderdeel, de afdeling, 
kostenplaats of het specifiek toegewezen bevoegdheidsobject. 

- Procuratiehouders kunnen elkaar tijdelijk (tijdens vakantie of ziekte) vervangen door een 
procuratiehouder van gelijke of hogere laag.  

- Procuratiehouders kunnen bevoegdheden niet delegeren. 
- Medisch managers hebben géén bevoegdheden in de Procuratieregeling. 
- Procuratiehouders kunnen enkel zijn medewerkers in loondienst Zuyderland. 
- Indien procuratie nodig is voor externe medewerkers (interimmanagers), beslist de Raad van 

Bestuur op basis van advies van de systeemeigenaar4 en/of de afdeling A&C. 

 
2 Zie voor de betreffende functies hoofdstuk 4 
3 Zie voor de betreffende functies hoofdstuk 4 
4 Dit betreffen de eigenaren van de relevante informatiesystemen. Systeemeigenaar verwijst naar een persoon 
met goedgekeurde managementverantwoordelijkheid voor het beheersen van de productie, ontwikkeling, 
onderhoud, gebruik en beveiliging van het informatiesysteem (bron: Rolbeschrijving Systeemeigenaar). 
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- Voor alle benoemde procuratiebevoegdheden geldt steeds de beperking dat de betrokkene 
handelt met inachtneming van de regels, richtlijnen, procedures en processen zoals deze zijn 
vastgesteld door Raad van Bestuur van Zuyderland. 

- De toegestane procuratiebevoegdheid geldt per (rechts-)handeling c.q. transactie inclusief BTW, 
waarbij in geval van langlopende contracten de gehele periode en hierop van toepassing zijnde 
bedrag, het uitgangspunt is. 

- Duurovereenkomsten, overeenkomsten waarbij partijen zich verplichten tot wederzijdse 
voortdurende verbintenissen gedurende een langere periode (van bijv. meer dan 1 jaar),  
samenwerkingsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, agentuur, distributie etc., 
verwerkersovereeenkomsten, huurovereenkomsten en overige (ver)(koop)overeenkomsten met 
betrekking tot onroerend goed, samenwerkingsovereenkomsten en overige overeenkomst met 
een voor Zuyderland strategisch of materieel belang, worden per definitie uitsluitend door de 
Raad van Bestuur getekend. 

- Het is niet toegestaan verplichtingen te splitsen om de procuratie te omzeilen. 
- Het is de Procuratiehouder niet toegestaan om namens Zuyderland een verplichting aan te gaan 

waarin hij/ zij zelf een direct of indirect (tegenstrijdig) belang heeft. 
- Medewerkers van Zuyderland die betrokken zijn bij inkooptrajecten en/of precontractuele 

besprekingen voeren met derden, dienen deze derden er expliciet op te wijzen dat contractuele 
binding namens Zuyderland enkel tot stand komt na ondertekening van een schriftelijke 
overeenkomst (contract) door een daartoe bevoegde procuratiehouder. 

- Indien er redenen zijn om af te wijken van deze Procuratieregeling dan dient dit via de procedure 
‘Uitzondering Procuratieregeling’ aangevraagd te worden5. 

- In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, dient een voorstel te worden voorgelegd bij de 
afdeling A&C. A&C analyseert het verzoek en informeert en adviseert de Raad van Bestuur 
hieromtrent. De besluitvorming ligt bij de Raad van Bestuur. 

  

 
5 Zie procedure “Uitzondering Procuratieregeling” 
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4. Reikwijdte 
Algemeen 
Met de reikwijdte wordt aangegeven welke elementen van toepassing zijn op de 
procuratiebevoegdheid. Dit betreffen de volgende elementen: 

- Functie/ functiegroepen 
- Transacties 
- Bevoegdheidsobjecten 

 
 

Functies met procuratiebevoegdheid 
In de Procuratieregeling Zuyderland is de procuratiebevoegdheid van de volgende functiegroepen: 

A. De leden van de Raad van Bestuur c.q. de statutair bestuurders; 
B. Het 2e laags management, zijnde RVE managers (bedrijfsvoering) en Directeur Care, Directeur 

Zuyderland Thuiszorg, manager Zuyderland Thuishulp en Regiomanagers Care; 
C. Het 3e laags management, zijnde afdelingshoofd en -manager; 
D. Het 4e laags management, zijnde teamleiders en unitmanagers; 

 

Uit hoofde van hun functie hebben de volgende functies specifieke procuratiebevoegdheid: 

Z1.   Projectleiders voor het aangaan van verplichtingen met externen en vrijgeven van facturen 
conform de functiegroep ad. C. 3e laag management, zijnde afdelingshoofd en 
afdelingsmanager; 

Z2.   Tactisch Inkoop ten aanzien van aanvullende autorisatie van Inkoopcontracten; 
Z3.   Inkoop t.a.v. gedelegeerde bevoegdheid voor feitelijke plaatsing van orders bij leveranciers in 

opdracht van genoemde functiegroepen A t/m E; 
Z4.   Controllers t.a.v. het doen van bankbetalingen; 
Z5.   RVE manager P&O voor het tekenen van overeenkomsten aangaande personeel, medewerkers 

en derden; 
Z6.   RVE manager Financiën voor het accorderen en uitvoeren van creditcardbetalingen; 
Z7.   Raad van Toezicht t.a.v. verplichtingen > €1.000.000 buiten goedgekeurde 

begrotingen/budgetten. 

Wie? - Functie

Wat? - Transacties

Transactie1

Transactie2

Transactie3

Transactie..

Waarop? - Objecten

Kostenplaats/ 
afdeling Interne order WBS element
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Transacties 
In de Procuratieregeling Zuyderland is de procuratiebevoegdheid van functionarissen vastgelegd in 
relatie tot transacties voor de volgende verplichtingen en/of verbintenissen: 

1. Bestellingen accorderen 
2. Vrijgeven facturen 
3. Ondertekenen, accorderen inkoopcontract, incl. bijbehorende rechten en verplichtingen (bijv. 

verwerkersovereenkomst) 
4. Plaatsen externe bestellingen 
5. Uitvoeren betalingen Bank 
6. Accorderen personeelsmutaties, declaraties 
7. Accorderen roosters 
8. Ondertekenen overeenkomsten aangaande personeel 
9. Inleen detachering personeel 
10. Verkoopovereenkomsten 
11. Uitleen detachering personeel 
12. Creditcardbetalingen 
13. Kasmiddelen, pinpassen 
 

Bevoegdheidsobjecten 
In de Procuratieregeling Zuyderland is de procuratiebevoegdheid van functionarissen vastgelegd ten 
aanzien van de aan de betreffende functionaris toegewezen bevoegdheidsobjecten conform het 
organogram (van de betreffende entiteiten van) Zuyderland en overige objecten: 

I. Afdeling c.q. kostenplaats conform organogram Zuyderland 
II. Interne Orders6 
III. WBS elementen7 Investeringsbegroting 
IV. WBS elementen Projecten 
V. Overige specifiek toegewezen objecten, zoals grootboekrekening 

 

5. Handhaving en beheer 
De Procuratieregeling wordt ondersteund door de procuratietabellen Zuyderland8. Hierin zijn de 
procuratiebevoegdheden op functieniveau en transactieniveau vastgelegd met bijbehorende 
procuratieniveaus. Deze procuratietabellen worden beheerd door Financiën.  

In het Procuratieoverzicht (en op termijn binnen de P&O module) wordt conform organogram 
aangeven welke functie en functionaris procuratiebevoegdheid heeft. 

 
6 Een Interne order is een tijdelijk rubriceringsobject waarop kosten en opbrengsten verzameld worden. Per 
einddatum van dit rubriceringsobject worden de kosten en opbrengsten afgerekend naar een structureel 
rubriceringsobject, zijnde een kostenplaats. Bij beëindiging van het tijdelijke rubriceringsobject vervalt de 
procuratie voor de betreffende medewerker. 
7 Een WBS element is een tijdelijk rubriceringsobject waarop kosten en opbrengsten verzameld worden in het 
kader van (projectmatige) investeringen. Per einddatum van dit rubriceringsobject worden de kosten 
geactiveerd. Bij beëindiging van het tijdelijke rubriceringsobject vervalt de procuratie voor de betreffende 
projectleider. 
8 Zie bijlage procuratietabellen in hoofdstuk 6  
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De procuratiebevoegdheid wordt ondersteund door de inrichting van procuraties in de 
onderliggende applicatie/systemen. De systeemeigenaar is verantwoordelijk voor de juiste inregeling 
van de procuratiebevoegdheden in het systeem. Daar waar dit niet (volledig) mogelijk is zijn tevens 
de proceseigenaren verantwoordelijk om aanvullende procedures op te stellen met inachtneming 
van deze procuratieregeling. Op basis van de inrichting en de procedures, wordt de naleving van de 
procuratiebevoegdheden getoetst door de systeemeigenaar9. De systeemeigenaar rapporteert 
periodiek over de juiste inrichting van de procuratiebevoegdheden van het systeem in de IT General 
Controls. A&C toets deze rapportage en rapporteert hierover. 

Uitvoering 
De uitvoering van deze procuratieregeling is belegd bij de afdeling Financiën.  

Ten behoeve van de juiste inrichting en uitvoering dienen procedures opgesteld en beheerd te 
worden. Deze procedures hebben betrekking op de volgende aspecten: 

- de toewijzing van procuratiebevoegdheid met betrekking tot het bevoegdheidsobject ‘I. Afdeling, 
Kostenplaats’ aan de betreffende medewerkers vindt plaats op basis van functie, afdeling en in-
/uitdienstdatum vanuit het P&O systeem.  

- de toewijzing van procuratiebevoegdheid met betrekking tot het bevoegdheidsobject ‘II. Interne 
order’ aan de betreffende medewerkers vindt plaats op basis van de procedure “Aanvraag en 
wijziging Interne orders”. 

- de toewijzing van procuratiebevoegdheid met betrekking tot het bevoegdheidsobject ‘III/ IV. 
Projecten en investeringen’ aan de betreffende medewerkers vindt plaats op basis van de 
procedure “Aanvraag en wijziging WBS elementen”. 

- de toewijzing van procuratiebevoegdheid met betrekking tot het bevoegdheidsobject ‘V. Overige 
specifiek toegewezen objecten’ aan de betreffende medewerkers vindt plaats op basis van de 
procedure “Aanvraag procuratiebevoegdheid specifieke objecten”.  

- Tijdelijke en/of incidentele aanpassingen in de procuratiebevoegdheden wordt georganiseerd 
binnen de betreffende systemen volgens de procedure “Uitzondering procuratieregeling”. Het 
verzoek voor aanpassing van de procuratiebevoegdheden wordt aangevraagd en ter accordering 
voorgelegd aan de betreffende systeemeigenaar.  In het geval van een wijziging in de 
procuratielimieten voor RVE-managers dient de wijziging aanvullend door de Raad van Bestuur 
geaccordeerd te worden.  
 

Toetsing 
De toetsing op de naleving van de procuratieregeling vindt plaats door Assurance & Compliance op 
basis van periodieke audits van de juiste inrichting van de autorisaties en procuratie in de 
bronsystemen tijdens de periodieke audits ITGC. 

  

 
9 Verwezen wordt naar de lijst van systeemeigenaren conform het van het Informatiebeveiligingsbeleid 
afgeleide beleid Logische toegangsbeveiliging Zuyderland. 
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6. Procuratietabellen 
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Deel II: gerelateerde processen 
De procuratieregeling heeft impact op de financiële processen binnen Zuyderland en wordt 
opgenomen in de betreffende procedurebeschrijvingen van de processen. De proceseigenaren zijn 
verantwoordelijk voor de inrichting van de processen en de systeemeigenaren voor de inrichting van 
de systemen. 

Gerelateerde processen en systemen Zuyderland (Zuyderland Medisch Centrum en 
Zuyderland Zorgcentra) 

Proces Systeem Systeemeigenaar 
Proceseigenaar 

Inkoopbestelproces SAP Ariba, SAP MM RVE Manager Facilities 
Afdelingsmanager Inkoop 

Factuurafhandelingsproces SAP Fico RVE Manager Financiën 
Afdelingsmanager CFA 

Betalingsproces Bankapplicaties RVE Manager Financiën 
Treasury/ Afdelingsmanager CFA 

Kastransacties SAP FICO 
 

RVE Manager Financiën 
Afdelingsmanager CFA 

HRM Personeel in loondienst Mijn P&O RVE Manager P&O 
Afdelingsmanager PSA 

HRM Rooster OWS RVE Manager P&O 
Afdelingsmanager PSA 

HRM Personeel Niet in 
Loondienst 

Mijn P&O 
SAP Ariba  

RVE Manager P&O 
Afdelingsmanager PSA 

Verkoopcontracten:  
- zorgverkoop 
- verhuur/detachering 
personeel 
-verkoop goederen 

 
 
SAP, Mijn P&O 
 
SAP 

RVE Manager Financiën, CMIO, GGZ 
RVE Manager Financiën, GGZ 
Afdelingsmanager CFA, PSA 
 
Afdelingsmanager CFA 
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Gerelateerde processen en systemen Zuyderland Thuiszorg 
Proces Systeem Systeemeigenaar 

Proceseigenaar 
Inkoopbestelproces (P2P) NVT - 

Man. Backoffice Zuyderland Thuiszorg 
Factuurafhandelingsproces 
(P2P) 

Exact Globe Manager Thuiszorg 
Man. Backoffice Zuyderland Thuiszorg 

Betalingsproces Bankapplicaties Manager Thuiszorg 
Man. Backoffice Zuyderland Thuiszorg 

HRM Personeel in loondienst Exact Synergie, Salaris 
Plus 

Manager Thuiszorg 
Man. Backoffice Zuyderland Thuiszorg 

HRM Rooster Exact Synergie, Salaris 
Plus 

Manager Thuiszorg 
Man. Backoffice Zuyderland Thuiszorg 

HRM Personeel Niet in 
Loondienst 

NVT - 
Man. Backoffice Zuyderland Thuiszorg 

Verkoopcontracten:  
- zorgverkoop 
- verhuur/detachering 
personeel 
-verkoop goederen 

NVT - 
Manager Thuiszorg  

 
Gerelateerde processen en systemen Zuyderland Thuishulp 

Proces Systeem Systeemeigenaar 
Proceseigenaar 

Inkoopbestelproces (P2P) NVT Manager Thuishulp 
Controller Thuishulp 

Factuurafhandelingsproces 
(P2P) 

Exact Globe Manager Thuishulp 
Controller Thuishulp 

Betalingsproces Bankapplicaties Manager Thuishulp 
Controller 

HRM Personeel in loondienst Exact Synergie Manager Thuishulp 
 

HRM Rooster Exact Synergie Manager Thuishulp 
 

HRM Personeel Niet in 
Loondienst 

NVT Manager Thuishulp 

Verkoopcontracten:  
-zorgverkoop 
-verhuur/detachering 
personeel 
-verkoop goederen 

NVT Manager Thuishulp 
 

 

Niet gerelateerde processen 
ATV regeling 
De ATV regeling vorm geen onderdeel van de procuratieregeling en wordt als zelfstandige procedure 
beheerd, rekening houdend met de in de procuratieregeling opgenomen uitgangspunten en 
richtlijnen.  
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Deel III: Uitzonderingen 
Uitzonderingen dienen volgens de procedure “Uitzondering procuratieregeling” te worden 
aangevraagd en toegekend. Uitzonderingen dienen door de systeemeigenaar te worden 
geaccordeerd en er dienen controles ingericht te worden waarin wordt vastgesteld dat er geen 
oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de bij uitzondering toegekende rechten.  

Uitzonderingen kunnen aangevraagd worden ten aanzien van de volgende aspecten: 

 (Tijdelijke) verhoging/ uitbreiding procuratiebevoegdheid functiegroep of functie 
 (Tijdelijke) verhoging/ uitbreiding procuratiebevoegdheid medewerker mét 

procuratiebevoegdheid cf. functiegroep 
 (Tijdelijke) toekenning procuratiebevoegdheid functie of medewerker zónder 

procuratiebevoegdheid cf. functiegroep 

 

De uitzonderingen worden onder verantwoordelijkheid van de systeemeigenaar van de betreffende 
systemen beheerd door applicatiebeheer en gecontroleerd tijdens de periodieke IT General Controls. 

A&C audit periodiek de naleving van deze procedure en adviseert over verbeterpunten. 
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Bijlagen 
Statuten ZMC 

 
 

Statuten ZTZ

 

 


