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Mandaatbesluit Zorginstituut Nederland 2020

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

gelet op Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk 
Wetboek en artikel 2, achtste lid, van het Bestuursreglement Zorginstituut Nederland en het Regle-
ment organisatie Zorginstituut Nederland 2016,

heeft in zijn vergadering van 14 januari 2020 besloten:

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 

Artikel 1. Definities 

Dit besluit verstaat onder:
a. het Zorginstituut: Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58 van de Zorgverzekeringswet;
b. de voorzitter: de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut of diens plaatsvervanger;
c. lid van de Raad van Bestuur: een lid van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut;
d. afdelingshoofd: een als zodanig aangewezen afdelingshoofd van een van de in de bijlage bij het 
Reglement organisatie Zorginstituut Nederland 2016 vermelde afdelingen;
e. teammanager: een als zodanig aangewezen teammanager van een van de in de bijlage bij het 
Reglement organisatie Zorginstituut Nederland 2016 vermelde teams;
f. bestuurssecretaris: de in die functie aangestelde medewerker wordt voor de toepassing van dit 
Mandaatbesluit gelijkgesteld met een teammanager;
g. concerncontroller: de in die functie aangestelde medewerker wordt voor de toepassing van dit 
Mandaatbesluit gelijkgesteld met een teammanager;
h. werkgebied: een werkgebied zoals omschreven in de bijlage bij het Reglement organisatie 
Zorginstituut Nederland 2016;
i. programmamanager: de medewerker of externe door het Zorginstituut ingehuurde persoon met een 
eigen budgetverantwoordelijkheid die door het Zorginstituut is aangewezen of aangesteld om leiding 
te geven aan een programma voor de duur van dat programma;
j.  projectleider: de medewerker of door het Zorginstituut ingehuurde externe persoon met een eigen 
budgetverantwoordelijkheid die door het Zorginstituut is aangewezen of aangesteld om leiding te 
geven aan een project voor de duur van dat project;
k. mandaat: de bevoegdheid om namens het Zorginstituut besluiten te nemen;
l. volmacht: de bevoegdheid om namens het Zorginstituut privaatrechtelijke rechtshandelingen te 
verrichten;
m. machtiging: de bevoegdheid om namens het Zorginstituut handelingen te verrichten die noch een 
besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2. Voorbehoud 

1. De Raad van Bestuur blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid, een volmacht of machtiging 
uit te oefenen.

2. Het mandaat, de volmacht en de machtiging zijn gekoppeld aan de functie van de medewerker en 
de arbeidsverhouding van de medewerker met het Zorginstituut. Bij beëindigen van de arbeidsver-
houding of wijzigen van functie is derhalve geen actieve handeling vereist met betrekking tot het 
intrekken of toekennen van bevoegdheden zoals beschreven in dit mandaatbesluit.

3. Bevoegdheden waarvoor mandaat, een volmacht of een machtiging wordt verleend worden door 
de mandataris/gevolmachtigde/gemachtigde alleen uitgeoefend wanneer:
a. deze niet politiek gevoelig zijn, of verwacht mag worden dat ze geen politieke consequenties 

zullen krijgen;
b. daarvan geen ongewenste precedentwerking is te verwachten; en
c. ze passen binnen het beleid en werkwijze van het Zorginstituut, de normale bedrijfsvoering en 

het werkgebied.

4. Voor programmamanagers en projectleiders geldt dat er werkafspraken gemaakt moeten worden 
met het verantwoordelijke lid van de Raad van Bestuur respectievelijk het verantwoordelijk 
afdelingshoofd inzake de uitoefening van de bevoegdheden waarvoor mandaat, een volmacht of 
een machtiging wordt verleend.
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5. De Raad van Bestuur kan de verleende mandaten, volmachten en machtigingen te allen tijde 
intrekken.

HOOFDSTUK 2 MANDAAT 

Artikel 3. Bestuursrechtelijke beslissingen 

1. Een lid van de Raad van Bestuur is bevoegd tot het namens het Zorginstituut nemen van een 
beslissing op bezwaar. Indien het betreffende lid van de Raad van Bestuur zelf het primaire besluit 
nam, is een ander lid bevoegd tot het nemen van een beslissing op bezwaar.

2. Een afdelingshoofd is bevoegd tot het namens het Zorginstituut nemen van een primaire 
beslissing, voor zover dit besluit past binnen zijn werkgebied en past binnen het in artikel 2, lid 3, 
gemaakte voorbehoud.

3. Bij afwezigheid van een afdelingshoofd is, met inachtneming van artikel 2, lid 3, elk ander 
afdelingshoofd bevoegd tot het namens het Zorginstituut nemen van een besluit als bedoeld in lid 
2 van dit artikel.

HOOFDSTUK 3 VOLMACHT 

Artikel 4. Personeelsbesluiten 

Een lid van de Raad van Bestuur is bevoegd om namens het Zorginstituut arbeidsovereenkomsten aan 
te gaan, arbeidsovereenkomsten (eenzijdig) te beëindigen, vaststellingsovereenkomsten in het kader 
van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst aan te gaan en tot het schorsen van een personeels-
lid over te gaan.

Artikel 5. Privaatrechtelijke rechtshandelingen (niet zijnde een personeelsbesluit) 

1. Een lid van de Raad van Bestuur is bevoegd om namens het Zorginstituut privaatrechtelijke 
verplichtingen aan te gaan.

2. In afwijking van het eerste lid worden privaatrechtelijke verplichtingen die een bedrag van 
€ 500.000 te boven gaan, aangegaan door de voorzitter van de Raad van Bestuur in overeenstem-
ming met een ander lid van de Raad van Bestuur.

3. Een afdelingshoofd en een programmamanager zijn gevolmachtigd tot het aangaan van privaat-
rechtelijke verplichtingen voor het werkgebied van zijn afdeling respectievelijk programma en die 
een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan.

4. Bij afwezigheid van een afdelingshoofd is elk ander afdelingshoofd gevolmachtigd om namens het 
Zorginstituut de verplichtingen aan te gaan als bedoeld in lid 3 van dit artikel. Bij afwezigheid van 
de programmamanager is een afdelingshoofd gevolmachtigd tot het aangaan van de verplichtin-
gen als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

5. Een teammanager en een projectleider zijn gevolmachtigd tot het aangaan van privaatrechtelijke 
verplichtingen voor het werkgebied van zijn team respectievelijk project en die een bedrag van 
€ 5.000 niet te boven gaan.

6. Bij afwezigheid van de teammanager of de projectleider is zijn afdelingshoofd respectievelijk 
programmamanager (indien het project deel uitmaakt van een programma) gevolmachtigd tot het 
aangaan van de verplichtingen als bedoeld in lid 5 van dit artikel. Bij afwezigheid van de bestuurs-
secretaris of de concerncontroller is een lid van de Raad van Bestuur bevoegd.

7. De penningmeester van MeerZIN is gevolmachtigd tot het aangaan van privaatrechtelijke 
verplichtingen ten behoeve van MeerZIN en die een bedrag van € 5.000 niet te boven gaan.

HOOFDSTUK 4 MACHTIGING 

Artikel 6. Begroting, jaarrekening en jaarverslag 

1. Een lid van de Raad van Bestuur is gemachtigd de taken en bevoegdheden van het Zorginstituut 
uit te oefenen of te doen uitoefenen, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen:
a. het vaststellen van de begroting, het jaarverslag, het vaststellen van de jaarrekening en 

verantwoording bedoeld in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen alsmede, het werkpro-
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gramma en de meerjarenraming, bedoeld in de Zorgverzekeringswet;
b. het vaststellen van de jaarrekening, bedoeld in artikel 74 van de Zorgverzekeringswet;
c. het vaststellen en verzenden van het financieel verslag en de jaarrekening zoals bedoeld in 

hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Wet langdurige zorg.

Artikel  7.  Fondsbeheer 

1. Een lid van de Raad van Bestuur beheert en voert de administratie van het Zorgverzekeringsfonds 
zoals bedoeld in artikel 40 van de Zorgverzekeringswet namens het Zorginstituut.

2. Een lid van de Raad van Bestuur beheert en voert de administratie van het Fonds langdurige zorg 
zoals bedoeld in artikel 89 van de Wet financiering sociale verzekeringen namens het Zorginstituut 
en het beheer en de administratie voor de afronding van het Algemeen Fonds Bijzondere 
Ziektekosten.

Artikel 8. Goedkeuren facturen 

1. Het goedkeuren van facturen voor betaling kwalificeert als een feitelijke handeling welke voort-
vloeit uit een aangegane verplichting.

2. Teammanagers, projectleiders, afdelingshoofden en programmamanagers zijn gemachtigd een 
akkoord te geven voor facturen tot € 50.000. Voor bedragen daarboven is een lid van de Raad van 
Bestuur gemachtigd.

Artikel 9. Juridische procedures 

1. Het afdelingshoofd Bedrijfsdiensten is gemachtigd om namens het Zorginstituut:
a. schriftelijk verweer te voeren of te doen voeren in gerechtelijke procedures;
b. bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen besluiten die de belangen van het Zorginstituut 

raken, respectievelijk een ingesteld bezwaar of beroep in te trekken;
c. hoger beroep in te stellen tegen gerechtelijke uitspraken, respectievelijk een ingesteld hoger 

beroep in te trekken;
d. civielrechtelijke procedures aan te vangen of te voeren, respectievelijk in te trekken.

2. Medewerkers van het team Juridische Zaken zijn gemachtigd om namens het Zorginstituut alle 
processuele en feitelijke handelingen te verrichten of doen verrichten in of in verband met 
gerechtelijke procedures.

Artikel 10. Algemeen 

1. Alle niet in de artikelen 6 t/m 9 van dit besluit genoemde feitelijke handelingen worden uitgeoe-
fend door de medewerker tot wiens taak- en werkgebied de betrokken feitelijke handeling behoort.

2. Deze machtiging kent zijn begrenzingen in:
a. het bepaalde in artikel 2 van dit besluit;
b. de functiebeschrijving zoals vastgesteld door het Zorginstituut; respectievelijk de programma- 

of projectdocumentatie; en
c. werkinstructies afkomstig van een leidinggevende.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN 

Artikel 11. Inwerkingtreding en intrekking 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst.

2. Het Mandaatbesluit Zorginstituut Nederland 2016 en alle daarop gebaseerde besluiten tot 
(verdere) mandatering, volmachtverlening en machtigingsbesluiten worden ingetrokken.

Artikel 12. Citeertitel 

Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit Zorginstituut Nederland 2020.
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Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van Zorginstituut Nederland.

Voorzitter Raad van Bestuur,
S. Wijma
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TOELICHTING MANDAATBESLUIT ZORGINSTITUUT NEDERLAND 2020 

Algemeen 

Het Mandaatbesluit Zorginstituut Nederland 2020 (hierna: het Mandaatbesluit) is geschreven met als 
opdracht om het, meer dan onder het Mandaatbesluit Zorginstituut Nederland 2016, alsmede de 
talloze onder dat besluit genomen (onder)mandaat- en volmachtsbesluiten, op een eenvoudige en 
eenduidige manier duidelijk te maken welke functionaris welke bevoegdheden toekomen. Daarnaast is 
het Mandaatbesluit zo opgesteld dat het besluit weinig tot geen onderhoud vergt.

Om recht te doen aan bovenstaande zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen:
• Bevoegdheden worden uitsluitend gekoppeld aan functies. Dat was onder het Mandaatbesluit 

Zorginstituut Nederland 2016 ook het geval, maar vervolgens zijn in tal van onder het Mandaatbe-
sluit Zorginstituut Nederland 2016 genomen nadere besluiten (ondermandaat, ondervolmacht et 
cetera) bevoegdheden toegekend op naam van specifieke medewerkers.

• Mede om te voorkomen dat een soortgelijke toestand zich nogmaals voordoet voorziet het 
Mandaatbesluit niet in de mogelijkheid om ondermandaat of ondervolmacht te verlenen. Voorts 
maakt dit het onderhoud aan het Mandaatbesluit eenvoudig. Tot slot wordt de noodzaak om onder 
dit besluit (wederom) de mogelijkheid te openen bevoegdheden verder te verleggen niet gezien.

• Dit besluit is zo klein als mogelijk gehouden. Er is alleen vastgelegd wat noodzakelijk is. Taken die 
voortvloeien uit de wet of inherent zijn aan de functie, en vaak ook vastgelegd zijn in een functie-
beschrijving hoeven hier niet herhaald te worden. Een belangrijk voordeel hiervan is, dat dit 
managers ook de ruimte biedt om aan de hand van werkinstructies sturing te geven aan een 
afdeling of team.

Het Mandaatbesluit biedt, juist omdat de keuze is gemaakt niet alles op detailniveau te willen regelen, 
enige ruimte. Die ruimte past bij een professionele organisatie, maar kent uiteraard wel zijn grenzen. 
Die grens, geformuleerd als algemeen voorbehoud, is neergelegd in artikel 2, lid 3, van dit besluit.

Artikelsgewijs 

Artikel 1 

Dit artikel behoeft enige toelichting. In de eerste plaats wordt erop gewezen dat ten opzichte van het 
Mandaatbesluit Zorginstituut Nederland 2016 de functies programmamanager en projectleider met 
een eigen budgetverantwoordelijkheid zijn toegevoegd. Deze functies zijn qua bevoegdheden 
gelijkgeschakeld met een afdelingshoofd respectievelijk een teammanager.

Dat is gedaan om extern ingehuurde programmamanagers en projectleiders te voorzien van de 
bevoegdheden die bij de functie passen. Uiteraard geldt dit, waar het gaat om de volmacht om 
financiële verplichtingen aan te gaan, alleen voor zover het programma respectievelijk project dat zij 
managen een eigen budget heeft en voorts voor zover zij een directe relatie (arbeidsovereenkomst of 
inhuurovereenkomst) met het Zorginstituut hebben. Als onderdeel van de te maken werkafspraken 
met de ingehuurde programmamanager respectievelijk projectleider, kan bepaald worden dat de 
bevoegdheden die dit Mandaatbesluit geeft niet eerder gebruikt mogen worden dan op een door het 
Zorginstituut als opdrachtgever te bepalen moment. Dergelijke werkafspraken kunnen ook gemaakt 
worden met tijdelijk ingehuurde afdelingshoofden of teammanagers. Bij de functies van projectleider 
en programmamanager moet overigens wel betrokken worden dat deze ingevuld kunnen worden door 
medewerkers van het Zorginstituut die daar reeds werkzaam zijn in een andere functie. Een adviseur 
kan bijvoorbeeld worden aangewezen als projectleider. Deze adviseur heeft dan bij de invulling van 
zijn functie als projectleider de bevoegdheden die daarbij horen.

Tot slot is van belang dat de functies van bestuurssecretaris en concerncontroller expliciet worden 
benoemd en dat hen toekomende bevoegdheden op een gelijk niveau als een teammanager worden 
vastgesteld. Deze functies zijn nog niet benoemd in het Reglement organisatie Zorginstituut 2016. Dat 
reglement zal na implementatie van de nu nog in ontwikkeling zijnde besturingsfilosofie en enkele op 
handen zijnde wijzigingen in de organisatie aangepast worden.

Artikel 2 

Bij wijze van toelichting op lid 3 van dit artikel wordt aangegeven dat mocht er twijfel bestaan bij de 
vraag of het hier geformuleerde voorbehoud in de weg staat aan het gebruikmaken van een bepaalde 
bevoegdheid, het voorbehoud geldt. Simpel gezegd: bij twijfel niet doen, althans in ieder geval niet 
zonder afstemming in de lijn. Deze twijfel zal zich naar verwachting niet snel voordoen bij zaken die de 
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normale bedrijfsvoering betreffen, maar ligt voor de hand bij (onder andere) het geven van adviezen 
en zienswijzen aan de minister.

Artikel 3 

Deze bepaling heeft betrekking op door het Zorginstituut te nemen besluiten in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. Uitgangspunt is dat een afdelingshoofd het primaire besluit neemt en 
een lid van de Raad van Bestuur de beslissing op bezwaar. In aanmerking nemend dat het Zorginsti-
tuut onder andere door de overdracht van taken aan het CAK en door het per 1 januari 2020 wegvallen 
van de ambtenarenstatus minder besluiten neemt dan voorheen het geval was, is dit artikel goed 
uitvoerbaar en passend bij de zwaarte van de besluiten die het Zorginstituut nog wel neemt.

Artikel 4 

Dit artikel handelt over personeelsbesluiten. Daaronder worden uitsluitend die beslissingen begrepen 
die in dit artikel zijn opgesomd. Het overige personeelsbeleid zoals, maar niet uitsluitend, het voeren 
van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het toekennen van verlof, valt buiten het bestek 
van artikel 4.

Artikel 5 

Bij wijze van toelichting bij dit artikel wordt opgemerkt dat de in dit artikel genoemde bedragen de 
bedragen zijn inclusief BTW (voor zover verschuldigd). Indien de tegenprestatie niet bestaat uit 
betaling van een bedrag, maar bijvoorbeeld ter beschikking stellen van mensen en/of middelen, dan 
wordt voor de toepassing van het Mandaatbesluit deze tegenprestatie op geld gewaardeerd.

Artikel 6 

Dit artikel is uitsluitend opgenomen in dit besluit vanwege de overzichtelijkheid.

Artikel 7 

Hiervoor geldt hetzelfde als opgemerkt bij de toelichting artikel 6, met die toevoeging dat voor de 
termen ‘beheert’ en ‘voert’ gelezen kan worden ‘doet beheren’ en ‘doet voeren’.

Artikel 8 

Dit artikel is opgenomen om duidelijkheid te verschaffen aan iets dat in de praktijk niet altijd duidelijk 
blijkt te zijn. Het goedkeuren van een factuur voor betaling is een feitelijke handeling die voortvloeit uit 
een eerder aangegane verplichting (veelal het aangaan van een overeenkomst). Voor het aangaan van 
de verplichting gelden de regels rond de volmacht, voor het goedkeuren van de factuur, de regels 
rond de machtiging.

Om een goede invulling te geven aan het goedkeuren van een factuur voor betaling dienen feitelijke 
handelingen te worden verricht. Beoordeeld dient te worden of er een titel (vaak een overeenkomst) is 
op basis waarvan betaald kan worden, of de prestatie geleverd is, of de tarieven kloppen et cetera. 
Omdat dit handelingen zijn die, escalatiesituaties daargelaten, weinig of geen ruimte laten voor 
beleidsmatige afwegingen en keuzes is ervoor gekozen vanaf het niveau van teammanager een 
machtiging te geven tot € 50.000 (inclusief BTW voor zover verschuldigd).

Artikel 9 

Wat opmerking verdient is dat in vergelijking met het Mandaatbesluit Zorginstituut Nederland 2016 de 
bevoegdheid van medewerkers van het team JZ om ter zitting een besluit in te trekken of te wijzigen 
of verplichtingen aan te gaan om een geschil te beslechten is geschrapt. Dat is passend bij hetgeen in 
de toelichting op artikel 3 werd aangegeven.

Artikel 10 

Dit artikel vormt de weerslag van het, onder het kopje Algemeen, meer specifiek, het derde punt 
beschreven uitgangspunt.

Artikel 11 

Het Mandaatbesluit 2016 alsmede de daaronder vastgestelde besluiten tot (verdere) mandatering, 
volmachtverlening en machtigingsbesluiten worden ingetrokken. Genoemde stukken zijn uiteraard 
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nog wel relevant bij de beoordeling of voor de inwerkingtreding van het Mandaatbesluit 2020 gedane 
(rechts)handelingen bevoegd werden verricht.

Artikel 12 

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Voorzitter Raad van Bestuur,
S. Wijma
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