
  
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabo Business Banking 

Autorisaties 

Vier-ogen principe 

Inleiding 
Met Rabo Business Banking kunt u de autorisaties van de gebruikers in uw overeenkomst beheren zonder 

tussenkomst van de bank. Om eventuele risico’s op fraude hierbij te verminderen, kunt u een vier-ogen 

principe toepassen bij het instellen en wijzigen van generieke en rekeningautorisaties bij gebruikers. Met 

het vier-ogen principe moeten wijzigingen die zijn gedaan door een Eigenaar, BeheerderPlus of Beheerder 

goedgekeurd worden door een andere daartoe bevoegde gebruiker. 

 

Aanzetten vier-ogen principe 

Rabobank kan op uw verzoek het vier-ogen principe voor het beheren van autorisaties aanzetten. Hier zijn 

geen extra kosten aan verbonden. Het vier-ogen principe is alleen instelbaar wanneer uw overeenkomst 

tenminste twee Eigenaren, een Eigenaar en een BeheerderPlus of twee BeheerderPlussen kent. Na het 

aanzetten van het vier-ogen principe worden de generieke en rekeningautorisaties voor u en uw gebruikers 

pas toegekend na goedkeuring.  

Als bij een gebruiker bij ‘2e handtekening van andere gebruiker vereist vanaf’ en/of ‘Maximaal 1e en 2e handtekening zetten 

tot’ gekozen is voor Standaardlimiet en/of Overeenkomstlimiet, dan wordt deze waarde omgezet tot het op dat moment 
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van toepassing zijnde bedrag. Dit doen we omdat een Eigenaar of een BeheerderPlus geautoriseerd is om de 

overeenkomstlimiet aan te passen. Deze maatregel voorkomt dat de tekenrechten van een gebruiker uitgebreid kunnen 

worden zonder goedkeuring van een andere gebruiker. 

 

Het vier-ogen principe geldt voor elke gebruiker die de rol Eigenaar, BeheerderPlus of Beheerder heeft. Onderstaande tabel 

verduidelijkt wie welke wijzigingen kan initiëren en wie kan goedkeuren wanneer het vier-ogen principe is ingesteld. 

Rol Initiëren Goedkeuren/afkeuren 

Eigenaar • Wijzigingen voor Beheerder en 

Functionaris 

• Wijzigingen voor zichzelf 

• Wijzigingen voor Eigenaar, 

BeheerderPlus, Beheerder en 

Functionaris die hij zelf niet heeft 

geïnitieerd 

BeheerderPlus • Wijzigingen voor Beheerder en 

Functionaris 

• Wijzigingen voor zichzelf 

• Wijzigingen voor Eigenaar, 

BeheerderPlus, Beheerder en 

Functionaris die hij zelf niet heeft 

geïnitieerd 

Beheerder met autorisatie ‘Toekennen 

tekenrechten en limieten wijzigen’ 

• Wijzigingen voor Functionaris • Wijzigingen voor Functionaris die hij zelf 

niet heeft geïnitieerd 

• Indien Rekeninggroepen aangezet: 

wijzigingen in Rekeningautorisaties 

waarvan de rekening(en) zijn 

ondergebracht aan de aan hem 

toegewezen Rekeninggroep(en) 

Beheerder zónder autorisatie 

‘Toekennen tekenrechten en limieten 

wijzigen’ 

• Beperkte wijzigingen voor 

Functionaris 

- 

Functionaris - - 

 
Wanneer het vier-ogen principe voor een overeenkomst van toepassing is, dan wordt dit weergegeven in het Autorisatie 

overzicht. Als het vier-ogen principe wordt uitgezet door de bank, dan worden alle te beoordelen wijzigingen verwijderd en 

blijven de oorspronkelijke autorisaties van kracht. 

 

Werking vier-ogen principe 

Het vier-ogen principe is van toepassing op: 

• Wijzigingen op generieke autorisaties1 

• Wijzigingen op rekeningautorisaties1 

 

 
1 ‘Wijzigingen’ heeft tevens betrekking op het initieel toekennen van autorisaties 
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• Toevoegen en verwijderen van rekeningen bij rekeningautorisaties 

• Generieke autorisaties en rekeningautorisaties wanneer een gebruiker gekopieerd wordt 

 

Initiëren wijziging 

Het aanbrengen van een wijziging is hetzelfde als 

voorheen. Echter, na het opslaan van een 

generieke en/of rekeningautorisatie navigeert de 

gebruiker terug naar het Gebruikersoverzicht. 

Bovenin wordt een groene balk zichtbaar die meldt 

dat de wijzigingen zijn opgeslagen en nog 

goedgekeurd moeten worden door een andere 

gebruiker. In het Gebruikersoverzicht is de status 

van de gewijzigde gebruiker veranderd in ‘Te beoordelen’. 

Een te beoordelen wijziging kan geraadpleegd worden door de gebruiker die de wijziging heeft aangebracht en door de 

gebruiker die geautoriseerd is om de wijziging goed of af te keuren. 

Gebruikers met status ‘Te beoordelen’ kunnen niet gekopieerd maar wel verwijderd worden. Een gebruiker kan geen 

nieuwe wijzigingen doen op een nog te beoordelen onderdeel. 

 

 

Het annuleren van een wijziging 

De gebruiker die de wijziging heeft gedaan kan een 

te beoordelen wijziging annuleren. Wijzigingen die 

na zeven dagen nog niet beoordeeld zijn, worden 

automatisch geannuleerd.  

 

Net als bij afkeuren gaat de gebruiker terug naar 

het Gebruikersoverzicht en ziet daar kort de 

melding dat de wijzigingen zijn verwijderd. De 

status van de gebruiker is nu weer Actief. 
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Het goed- of afkeuren van een wijziging 

Na het selecteren van een te beoordelen gebruiker in het Gebruikersoverzicht opent het onderdeel Rekeningautorisaties, 

ook als er alleen wijzigingen binnen de Generieke autorisaties te beoordelen zijn. Een melding verschijnt dat er nog 

wijzigingen voor deze gebruiker zijn, die beoordeeld kunnen worden. Het gele belletje geeft aan in welk onderdeel 

(Generieke autorisaties of Rekeningautorisaties) de wijzigingen beoordeeld kunnen worden. Het onderdeel met te 

beoordelen wijzigingen heeft twee weergaven:  

• Huidige autorisaties: deze weergave is bedoeld om de huidige autorisaties te kunnen inzien. 

• Wijzigingsoverzicht: deze weergave geeft de 

beoogde wijzigingen in autorisaties weer. 

Deze weergave wordt standaard getoond. De 

wijzigingen worden per rekening 

gepresenteerd. Als een rekening middels het 

pijltje wordt uitgeklapt, dan worden de 

situaties vóór en na weergegeven zodat deze 

goed te vergelijken zijn. De gebruiker heeft 

twee mogelijkheden: 

• Hij keurt de wijzigingen goed door op 

‘Goedkeuren’ te klikken.  

• Hij keurt de wijzigingen af door op 

‘Afkeuren’ te klikken. 

Vervolgens gaat hij automatisch terug naar het 

Gebruikersoverzicht. Daar ziet hij dat de status 

van gebruiker ‘Actief’ is met daarbij kort de 

melding dat de wijzigingen zijn goedgekeurd of 

verwijderd. Goedgekeurde wijzigingen in 

autorisaties zijn na uiterlijk 30 minuten actief. 


