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Mandateringsbesluit ambtenaar belast met de heffing van GBLT 

De ambtenaar belast met de heffing van GBLT; 

Gelet op: 
De bepalingen in afdeling l 0.1. l. van de Algemene wet bestuursrecht 
Het 'aanwijzingsbesluit van de ambtenaar belast met de heffing/Woz-ambtenaar en de 
ambtenaar belast met de invordering van GBLT' van het dagelijks bestuur van GBLT van 4 
november 201 5. 

Bes I u i t: 

Artikel l Reikwijdte 
De personen genoemd in artikel 2 te mandateren om binnen het wettelijk kader en binnen de kaders van 
de daarop gebaseerde richtlijnen, beleidsregels en instructies, met inachtneming van het gestelde in 
artikel l 0:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) namens hem (bijvoorbeeld schriftelijke of per e-
mail) correspondentie te voeren met belastingplichtigen met betrekking tot de heffing van 
zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. 

Artikel 2 Mandaat aan afdelingshoofden 
Het mandaat als bedoeld in dit besluit wordt verleend aan de volgende personen: 

D. Roze, afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken bij waterschap Drents 
Overijsselse Delta 
ing. J.H.F. Vollenbroek, Manager Vergunningverlening en Handhaving bij waterschap Rijn en 
IJssel 
D. Santing, teamleider team Toezicht & handhaven bij waterschap Vechtstromen 

Artikel 3 Beperkingen mandaat 

Lid l Geen mandaat voor besluiten 
Het mandaat wordt nadrukkelijk niet verleend met betrekking tot: 

l. Het beslissen op aanvragen en bezwaren 
2. Het vaststellen van aanslagen 
3. Het ambtshalve wijzigen, vernietigen of intrekken van beschikkingen of aanslagen 
4. Het voeren of instellen van (hoger) beroepsprocedures of cassatie 

Lid 2 Beperking verzorgingsgebied 
Het mandaat beperkt zich tot het verzorgingsgebied van het waterschap waarvoor de gemandateerde 
werkzaam is. 

Lid 3 Beperking categorie heffingplichtigen 
Dit mandaatbesluit heeft enkel betrekking op bedrijven die zijn aangemerkt als meet- of 
tabelaandachtsbedrijf. 
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Artikel 4 Submandaat 
Gemandateerd is niet bevoegd het aan hem gegeven mandaat aan anderen te submandateren. 

Artikel 5 Afwijking van vastgesteld beleid 
Indien bij een te nemen besluit het voornemen bestaat om af te wijken de wettelijke regels of van het 
door de ambtenaar belast met de heffing vastgestelde beleid dan wel door het dagelijks bestuur van 
GBLT vastgestelde beleid dan legt gemandateerde de zaak vooraf voor aan GBLT. 

Artikel 6 Ondertekening 
In de ondertekening van de correspondentie dient tot uitdrukking te worden gebracht dat gehandeld 
wordt krachtens mandaat. 

Artikel 7 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt inwerking op de dag nadat deze is bekendgemaakt. 

Artikel 8 Citeertitel 
Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit hoofden Lococensuswaterschappen 2016 

Aldus besloten op: lÇ /l 2 /2o l b 
De ambtenaar belast met de heffing van GBLT 

T.A.G. Bouwmeester 
Manager afdeling heffen 
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Toelichting algemeen 
Via de gemeenschappelijke regeling GBLT (hierna: de regeling) hebben de dagelijkse besturen van de 
deelnemers van GBLT bevoegdheden gedelegeerd. Uit de regeling blijkt onder meer dat het dagelijks 
bestuur van GBLT bevoegd is om de ambtenaar belast met de heffing aan te wijzen. De ambtenaar belast 
met de heffing is binnen de belastingheffing een zelfstandig bestuursorgaan. Aan dit bestuursorgaan 
komen vanuit de wet bepaalde bevoegdheden toe. 

Het is gebruikelijk dat ambtenaren die zijn aangewezen als ambtenaren belast met de heffing namens de 
ambtenaar belast met de heffing handelingen verrichten. Hiervoor kan hij mandaat verlenen. 

De waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Rijn en IJssel voeren namens de 
ambtenaar belast met de heffing van GBLT bepaalde heffingstaken uit. Dit betreft werkzaamheden met 
betrekking tot de meet- en tabelaandachtsbedrijven. Het waterschap verricht de werkzaamheden die 
leiden tot een heffingsadvies aan de ambtenaar belast met de heffing. In de veel gevallen heeft het 
waterschap gedurende het heffingsjaar ook contact met de belastingplichtige. 

In de praktijk blijkt dat diverse waterschappen zelfstandig communiceren met bepaalde heffingpl ichtige 
bedrijven. Uit deze correspondentie blijkt echter niet, of niet altijd, dat dit plaatsvindt in het kade r van 
de heffing. Met dit besluit wordt geregeld dat een beperkt aantal medewerkers van het waterschap 
namens de ambtenaar belast met de heffing mogen corresponderen met de heffingplichtigen. Uit de 
correspondentie dient duidelijk te blijken dat dit namens hem gebeurt. Hiermee wordt mogelijke 
onduidelijkheid voorkomen, en worden mogelijk aanwezige risico's tot een minimum beperkt. 

Een mogelijk risico is gelegen in het feit dat de diverse medewerkers van het waterschap naast hun 
heffingentaken ook taken in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving hebben. 
Hierdoor kan het voor heffingplichtigen onduidelijk zijn in welk kader bepaalde werkzaamheden 
plaatsvinden. Deze duidelijkheid dient in veel gevallen wel te worden geboden. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het opvragen van gegevens of inlichtingen op grond van artikel 47 Awr en verder en de gevolgen 
voor de heffingplichtige indien hieraan geen gevolg wordt gegeven. 

Met dit mandaatbesluit wordt expliciet geregeld voor welke taken mandaat verleend wordt. Uit de 
correspondentie die gevoerd worden namens de ambtenaar belast met de heffing dient duidelijk te 
blijken dat namens hem gecorrespondeerd wordt. 

Toelichting artikelsgewijs 

Artikel l Reikwijdte 
Het mandaat reikt niet verder dan wettelijk is toegestaan. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om 
mandaat te verlenen tot het beslissen op een bezwaarschrift indien de gemandateerde het besluit 
waartegen het bezwaar zicht richt krachtens mandaat heeft genomen. 

De werkzaamheden die het waterschap namens de ambtenaar belast met de heffing verricht hebben 
uitsluitend betrekking op de zuiverings- en verontreinigingsheffing. Het mandaat heeft dus geen 
betrekking op de watersysteemheffing. Dat is in dit artikel tot uitdrukking gebracht. 
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Het mandaat ziet enkel op het voeren van correspondentie met de bedrijven. Het betreft dus niet het 
nemen van besluiten in de zin van de Awb. Mogelijke voorbeelden van correspondentie zijn het 
schriftelijk of per e-mail beantwoorden van vragen van een belastingplichtige of het opvragen van 
gegevens en inlichtingen bij de belastingplichtige. 

Artikel 2 Mandaat aan afdelingshoofden 
In dit artikel is genoemd welke personen gemandateerd worden. 

Artikel 3 Beperkingen mandaat 
In het eerste lid is bepaald dat dit besluit niet ziet op een mandaat om besluiten te nemen. Alle besluiten 
(bijv. beslissingen op aanvragen, bezwaren en het vaststellen van aanslagen) dienen te worden genomen 
door de ambtenaar belast met de heffing en door hem te worden ondertekend. De vaststelling en 
verzending van dergelijke besluiten vindt ten kantore van GBLT plaats. 

In het tweede lid is bepaald dat het de gemandateerde niet is toegestaan om correspondentie te voeren 
met betrekking tot bedrijfsruimten die niet zijn gelegen in het verzorgingsgebied van het waterschap 
door wie hij is benoemd als ambtenaar. Hiermee wordt voorkomen dat medewerkers van waterschap X 
werkzaamheden kunnen verrichten in waterschap Y. 

In het derde lid is bepaald dat het mandaat enkel geldt voor bedrijven, en meer in het bijzonder de 
bedrijven die zijn aangemerkt als meet- of aandachtstabelbedrijf. Hiermee is aangesloten bij de huidige 
praktijk. 

Artikel 4 Submandaat 
Om te voorkomen dat GBLT geen zicht meer heeft op wie namens de ambtenaar belast met de heffing 
correspondeert, is bepaald dat de gemandateerde geen submandaat mag verlenen aan andere pe rsonen. 

Artikel 5 Afwijking van vastgesteld beleid 
De ambtenaar belast met de heffing dient in beginsel te handelen overeenkomstig de beleidsregels en 
de aan hem gegeven instructies. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de ambtenaren die namens hem 
werkzaamheden verrichten. In dit artikel is bepaald dat altijd overleg dient plaats te vinden indien het 
voornemen bestaat om af te wijken van de regels. 

Artikel 6 Ondertekening 
Uit de correspondentie moet altijd blijken dat gehandeld wordt namens de ambtenaar belast met de 
heffing. Dit kan bijvoorbeeld door dit in de ondertekening van een brief of e-mail te vermelden. 

Artikel 7 Inwerkingtreding 
Dit artikel regelt de datum van inwerkingtreding. 

Artikel 8 Citeertitel 
Dit artikel regelt de citeertitel. 


