
 

 

Mandaatregister Bedrijfsvoeringsorganisatie BghU 
 

Algemene wet bestuursrecht en overige wetgeving met soortgelijke bevoegdheden 

Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Betrokken 

orgaan 
Mandaat (M), Volmacht 

(V), Machtiging (MA) 
Onder mandaat Specifieke 

mandateringsvoorwaarden  

1. Opstellen van verordeningen 
die krachtens wet moeten wor-
den vastgesteld voor het sa-
menwerkingsverband 

32 GR 

Gemeentewet/ Water-
schapswet/ Gemeenschap-
pelijke regeling BghU 

Bestuur Nee  Nee   

2. Stellen van nadere regels met 
betrekking tot de heffing en 
invordering van belastingen 

33 lid 10 GR 

Gemeenschappelijke 
regeling BghU 

Bestuur 1. aan Één of meer leden 
van het bestuur. 
2. aan de Secretaris van 
het samenwerkingsver-
band. 
(M) 
(34 lid 1  en 2 GR) 
 

1. Nee (34 lid 2 GR) 
 
2. Ja 
(mandaatbesluit 
2013, 1 lid 2) 
 
 

Mandaat aan de secretaris voor 
zover de aard van de bevoegdheid 
zich niet tegen mandatering verzet. 

3. Vertegenwoordiging van het 
samenwerkingsverband in en 
buiten rechte. 

37 GR 

Gemeenschappelijke 
regeling BghU 

Bestuur Voorzitter bestuur Ja (mogelijkheid 
machtiging 
toegestaan) 

Indien de voorzitter aan een ander 
machtiging verleent tot vertegen-
woordiging is instemming vereist 
van het bestuur. 

4. Nemen van conservatoire maat-
regelen ter voorkoming van 
verjaring of verlies van recht of 
bezit 

33 lid 1 GR 

Gemeenschappelijke 
regeling BghU 

Bestuur Directeur (V) 
 
(mandaatbesluit 2013, 1 
lid 5) 

Nee  

5. Procederen in kort geding en 
tot voeging in strafzaken als 
bedoeld in artikel 51a van het 
Wetboek van Strafvordering 

33 lid 2 GR 

Wetboek van Strafvorde-
ring 

Bestuur Directeur (V) 
 
(mandaatbesluit 2013, 1 
lid 5) 

Nee  
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Algemene wet bestuursrecht en overige wetgeving met soortgelijke bevoegdheden 

6. Instellen van spoedhalve be-
roep of bezwaar, alsmede ver-
zoeken om schorsing van aan-
gevochten besluiten of om een 
voorlopige voorziening 

33 lid 3 GR 

Gemeenschappelijke rege-
ling BghU 

Bestuur Directeur (V) 
(mandaatbesluit 2013, 1 
lid 5) 

  

 

 

Algemene wet bestuursrecht en overige wetgeving met soortgelijke bevoegdheden 

Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Betrokken 

orgaan 
Mandaat (M), Volmacht 

(V), Machtiging (MA) 
Onder mandaat Specifieke 

mandateringsvoorwaarden  

7. Uitoefenen van bevoegdheden 
en verplichtingen die bij of 
krachtens de Algemene wet 
inzake Rijksbelastingen, de 
Invorderingswet 1990, de Kos-
tenwet invordering rijksbelas-
tingen, Hoofdstuk XV van de 
Gemeentewet, Hoofdstuk XVI 
van de Waterschapswet, Hoofd-
stuk 7 van de Waterwet, de Wet 
milieubeheer en de Wet waar-
dering onroerende zaken zijn 
toegekend aan de Minister van 
Financiën, het bestuur van ’s 
Rijksbelastingdienst en de direc-
teur, respectievelijk de colleges. 

33 lid 6 GR 

Gemeenschappelijke rege-
ling BghU, voortvloeiend uit 
231 lid 2 a GW, 123 lid 3 a 
Wsw 

Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: Instellen 
cassatie (28 
AWR: niet 
gemandateerd 
 

1. Één of meer leden van 
het bestuur. 
 
2. Secretaris van het 
samenwerkingsverband. 
 
 
 
 
3. de directeur: 
a. oninbaar lijden 
b. hardheidsclausule (63 
AWR) 

  
 
 
Nee 
 
 
 
 
 
Nee 
 
 

Bevoegdheden en verplichtingen 
worden uitgeoefend met in acht-
neming van het bepaalde in artikel 
30 en 31 van de Gemeenschappe-
lijke regeling BghU. 

Mandaat aan de secretaris voor 
zover de aard van de bevoegdheid 
zich niet tegen mandatering verzet. 

3. t.a.v. hardheidsclausule: plicht 
bestuur vooraf te informeren bij 
toepassen 

8. Vaststellen van beleidsregels en 
het geven van instructies ter 
zake van de uitoefening van 
bevoegdheden door de hef-
fingsambtenaar, invorderings-
ambtenaar, ambtenaar van het 

Gemeenschappelijke rege-
ling BghU 

Bestuur 1. Één of meer leden van 
het bestuur. 
2. Secretaris van het 
samenwerkingsverband. 
(34 lid 1  en 2 GR) 
 

 Mandaat aan de secretaris voor 
zover de aard van de bevoegdheid 
zich niet tegen mandatering verzet. 
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Algemene wet bestuursrecht en overige wetgeving met soortgelijke bevoegdheden 

samenwerkingsverband en de 
belastingdeurwaarder voor de 
uitoefening van hun bevoegd-
heden. 

33 lid 9 GR 

9. Houden van toezicht op de 
uitoefening van de bevoegdhe-
den door de heffingsambtenaar, 
invorderingsambtenaar, ambte-
naar van het samenwerkings-
verband en de belastingdeur-
waarder. 

33 lid 7 GR 

Gemeenschappelijke rege-
ling BghU 

Bestuur 1. Één of meer leden van 
het bestuur. 
2. Secretaris van het 
samenwerkingsverband. 
(34 lid 1  en 2 GR) 

 Mandaat aan de secretaris voor 
zover de aard van de bevoegdheid 
zich niet tegen mandatering verzet. 

 

 

Financiën 

Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Betrokken 

orgaan 
Mandaat (M), Volmacht 

(V), Machtiging (MA) 
Onder mandaat Specifieke 

mandateringsvoorwaarden  

Administratie 

1. Het verzekeren van 
eigendommen van het 
samenwerkingsverband en 
eigendommen van derden 
waarbij het samenwerkings-
verband belang heeft, alsmede 
verzekeringen op 
personeelsgebied 
(42 lid 2 GR = vervallen) 
 

Gemeenschappelijke 
regeling 
  

Bestuur Directeur/ (V) 
Mandaatbesluit 2 sub 
A,C 

 
nee 

 

2. Aangiften BTW/BCF/IB/ 
verhuurdersheffing/VB 
 

Gemeenschappelijke 
regeling 

Bestuur Directeur/ (M) SLA Interne 
bedrijven 

Uitbesteed aan gemeente Utrecht 

3. Indienen van  bezwaarschriften 
betreffende BTW/BCF/IB/ 

Gemeenschappelijke 
regeling 

Bestuur Directeur/ (M) SLA Interne 
bedrijven 

Uitbesteed aan gemeente Utrecht 
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Financiën 

verhuurdersheffing/VB 
 

4. Verstrekken financiële gegevens  
CBS/Rijk/Provincie 
 

Gemeenschappelijke 
regeling 

Bestuur Directeur/ (M)  SLA Interne 
bedrijven 

Uitbesteed aan de gemeente 
Utrecht 

5. Beheer van inkomsten, uitgaven 
en het vermogen van het  
samenwerkingsverband 

33 lid 4 GR 

Gemeenschappelijke rege-
ling BghU 

Bestuur Directie Proceseigenaren en 
controller 

Als onderdeel van de begroting, 
binnen de kaders van de vastge-
stelde bijdrageverordening. 
Budgethoudersregeling 
BghU,Verordening Financieel 
beheer Bghu, Regeling Financieel 
beheer BghU, Nota reserves en 
voorzieningen BghU, Nota 
investeringsbeleid BghU. 
 

6. Jaarlijks vaststellen van de toe-
rekening van de kosten voor de 
uitvoering van de taken als 
bedoeld in artikel 30 en 31 van 
de Gemeenschappelijke rege-
ling. 

40 lid 1 GR 

Gemeenschappelijke rege-
ling BghU 

Bestuur nee nee Als onderdeel van de begroting, 
binnen de kaders van de vastge-
stelde bijdrageverordening. 

 

 

Financiën 

Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Betrokken 

orgaan 
Mandaat (M), Volmacht 

(V), Machtiging (MA) 
Ondermandaat Specifieke 

mandateringsvoorwaarden  

Heffen 

1. De heffing van gemeentelijke 
belastingen en waterschaps-
belastingen voor zover deze 
door de colleges van de deel-
nemende gemeenten en het 
college van dijkgraaf en hoog-
heemraden zijn overgedragen 

Algemene wet inzake rijks-
belastingen, Invorderings-
wet 1990, Kostenwet in-
vordering rijksbelastingen, 
Gemeentewet, Water-
schapswet, Wet Milieube-
heer, Waterwet, Wet waar-
dering onroerende zaken, 

Heffingsambte
naar ogv 24 
GR, 
Aangewezen 
dmv 
aanwijzings-
besluit  
heffingsambte

Afdelingshoofden (M) 
 

Nee Mandaat voor zover het hun taken 
betreft ogv organisatieverordening 
hfd2 2013 

Besluit mandaat, volmacht en 
machtiging belastingtaken BGHU 
2013 
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Financiën 

aan het samenwerkingsverband Wet gemeenschappelijke 
regelingen, Gemeenschap-
pelijke regeling Belasting-
samenwerking gemeenten 
en hoogheemraadschap 
Utrecht. 

naar: de 
directeur 

2. Beslissen op verzoeken om 
gehele of gedeeltelijke 
vrijstelling, vermindering, 
teruggaaf en ontheffing van de 
in 1. vermelde belastingen en 
rechten 
 
Art 242 GW 
 

Algemene wet inzake rijks-
belastingen, Invorderings-
wet 1990, Kostenwet in-
vordering rijksbelastingen, 
Gemeentewet, Water-
schapswet, Wet Milieube-
heer, Waterwet, Wet waar-
dering onroerende zaken, 
Wet gemeenschappelijke 
regelingen, Gemeenschap-
pelijke regeling Belasting-
samenwerking gemeenten 
en hoogheemraadschap 
Utrecht. 

231 lid 2 b GW 
de 
heffingsambte
naar 

Afdelingshoofden (M) Nee Mandaat voor zover het hun taken 
betreft ogv organisatieverordening 
hfd2 2013 
Artikel 2 lid 3 Besluit mandaat, 
volmacht en machtiging 
belastingtaken BGHU 2013 

 

 

Financiën 

Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Betrokken 

orgaan 
Mandaat (M), Volmacht 

(V), Machtiging (MA) 
Onder mandaat Specifieke 

mandateringsvoorwaarden  

Heffen 

3. Beslissen op bezwaar in 
procedures betreffende 
waardebeschikkingen, 
gemeentelijke heffingen en 
belastingen en 
waterschapsbelastingen 

Gemeentewet, 
Waterschapswet, 
Gemeenschappelijke 
regeling BghU 

Heffingsambte
naar ogv 24 
GR, 
Aangewezen 
dmv 
aanwijzings-
besluit  
heffingsambte
naar: de 

nee nee  
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Financiën 

directeur 
4. Toepassing hardheidsclausule Artikel 63 Algemene wet 

inzake rijksbelastingen 
Bestuur directeur nee Mandaatbesluit BGHU 2013 

5. Vertegenwoordiging van de 
heffingsambtenaar en de 
invorderingsambtenaar ter 
zitting 

Gemeentewet,  
Waterschapswet,  
Gemeenschappelijke 
regeling BghU 

Heffingsambte
naar, 
Invorderingsa
mbtenaar 

Medewerkers fiscaal 
juridische zaken en 
beleid (M) 

 Artikel 2 lid 4 mandaatbesluit be-
lastingtaken bghu 

       

 

Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Betrokken 

orgaan 
Mandaat (M), Volmacht 

(V), Machtiging (MA) 
Onder mandaat Specifieke 

mandateringsvoorwaarden  

Heffen 

       

6. Instellen van cassatie bij de 
Hoge Raad in 
belastingprocedures 
betreffende de gemeentelijke 
belastingen en 
waterschapsbelastingen 
 

Algemene wet inzake 
rijksbelastingen (art. 28) 

Bestuur Nee 
Niet gemandateerd aan 
directeur 

nee  

7. De heffing en invordering in 
eerste aanleg, met uitzondering 
van het behandelen van be-
zwaar- en beroepschriften van 
Leges, Leges omgevingsvergun-
ning, Marktgelden, Brug- Schut- 
en Havengelden, Begraafplaats-
rechten en Parkeerbelastingen 
van de gemeente Utrecht. 

(delegatiebesluit van juni 2016, 
Gemeenteblad 2016 nummer 
77000) 

Gemeentewet; 
Gemeenschappelijke 
regeling BghU 

Heffingsambte-
naar onder-
scheidenlijk 
Invorderings-
ambtenaar 

De integraal resultaat 
verantwoordelijk 
managers Vergunningen 
Toezicht en Handhaving, 
Publiekzaken, 
Stadsbedrijven, 
Ruimtelijke en 
Economische 
Ontwikkeling, 
Volksgezondheid, 
Veiligheid en de 
Directeur van Het Vierde 
Huis.(Mandaatbesluit 
heffing en invordering 
belastingen en heffingen 
Utrecht 20-6-2016) 

Parkeercontroleurs  Ondermandaat uitsluitend voor 
zover het betreft de heffing en 
invordering in eerste aanleg van 
parkeerbelastingen. 
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Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Betrokken 

orgaan 
Mandaat (M), Volmacht 

(V), Machtiging (MA) 
Onder mandaat Specifieke 

mandateringsvoorwaarden  

Invorderen 

1. De invordering van gemeente-

lijke belastingen en water-

schapsbelastingen voor zover 

deze door de colleges van de 

deelnemende gemeenten en 

het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden zijn overge-

dragen aan het samenwerkings-

verband 

De invorderingsambtenaar 

beslist niet tot het voeren van 

een executieprocedure in eerste 

aanleg en niet tot het instellen 

van hoger beroep en cassatie, 

dan nadat hij het bestuur van 

zijn voornemen op de hoogte 

heeft gebracht. 25 lid 1 GR 

 

Algemene wet inzake rijks-
belastingen, Invorderings-
wet 1990, Kostenwet in-
vordering rijksbelastingen, 
Gemeentewet, Water-
schapswet, Wet Milieube-
heer, Waterwet, Wet waar-
dering onroerende zaken, 
Wet gemeenschappelijke 
regelingen, Gemeenschap-
pelijke regeling Belasting-
samenwerking gemeenten 
en hoogheemraadschap 
Utrecht. 

Invorderings-
ambtenaar, 
ogv 25 GR, 
Aangewezen 
dmv 
aanwijzings-
besluit 
invorderings-
ambtenaar: de 
directeur 

Afdelingshoofden (M) nee Mandaat voor zover het hun taken 

betreft ogv organisatieverordening 

hfd2 2013 

Bij de uitoefening van de bevoegd-

heden neemt de invorderingsamb-

tenaar de kwijtscheldingsregels 

van de deelnemers en de nadere 

regels van het bestuur in acht en 

houdt hij rekening met de beleids-

regels van het bestuur ter zake van 

de uitoefening van zijn bevoegd-

heid 25 lid 2 GR 

2. Het invorderen van 
privaatrechtelijke vorderingen 
 

artikel 160 lid 1 onder e, 
Gemeentewet 

Bestuur directeur nee mandaat besluit BGHU 2013 

3. Het verlenen van uitstel van 
betalingen (o.a. voor 
belastingschuldigen die een 
aanvraag voor kwijtschelding 
hebben ingediend) 
 

 Invorderings-
ambtenaar 

Afdelingshoofden (M)  Ogv leidraad invordering 
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Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Betrokken 

orgaan 
Mandaat (M), Volmacht 

(V), Machtiging (MA) 
Onder mandaat Specifieke 

mandateringsvoorwaarden  

Invorderen 

4. Geheel of gedeeltelijk oninbaar 
verklaren van 
belastingbedragen 
Art 33 lid 11 GR 
 
  

Algemene wet inzake 
rijksbelastingen, 
Gemeentewet, 
Waterschapswet,  
Leidraad Invordering BghU 

Bestuur 1. Één of meer leden van 
het bestuur. 
2. Secretaris van het 
samenwerkingsverband. 
 
3. de directeur: 
a. oninbaar lijden 
 
 

Manager Innen Mandaat aan de secretaris voor 
zover de aard van de bevoegdheid 
zich niet tegen mandatering verzet 

5. Beslissing op administratief 
beroep kwijtscheldingen: de 
ondertekening daarvan 
 

Algemene wet 
bestuursrecht, Algemene 
wet inzake rijksbelastingen 
Gemeenschappelijke 
regeling BghU 
 

Bestuur Directeur (M) Nee Uitsluitend 
ondertekeningsmandaat 
Mandaatbesluit ondertekening 
besluiten administratief beroep 
kwijtschelding 24 april 2014 

6. Toepassing artikel 66 Algemene 
wet inzake rijksbelastingen 
 

Artikel 66 Algemene wet 
inzake rijksbelastingen 

Bestuur Directeur (M) Nee  

7. De dwanginvordering van ge-

meentelijke belastingen en 

waterschapsbelastingen voor 

zover deze door de colleges van 

de deelnemende gemeenten en 

het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden zijn overge-

dragen aan het samenwerkings-

verband 

27 GR 

Bij de uitoefening van de be-

voegdheden neemt de belas-

tingdeurwaarder de nadere 

regels van het bestuur in acht 

en houdt hij rekening met de 

Algemene wet inzake rijks-

belastingen, Invorderings-

wet 1990, Kostenwet in-

vordering rijksbelastingen, 

Gemeentewet, Water-

schapswet, Wet Milieube-

heer, Waterwet, Wet ge-

meenschappelijke regelin-

gen, Gemeenschappelijke 

regeling Belastingsamen-

werking gemeenten en 

hoogheemraadschap 

Utrecht. 

Aangewezen 
bij aanwijzings-
besluit: 
Belasting -
deurwaarder 
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beleidsregels die het bestuur 

heeft geformuleerd ter zake van 

de uitoefening van zijn be-

voegdheid. 

 

 

Personeel en Organisatie en Informatievoorziening 

Personeel en Organisatie 

Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Betrokken 

orgaan 
Mandaat (M), Volmacht 

(V), Machtiging (MA) 
Ondermandaat Specifieke 

mandateringsvoorwaarden  

1. Aanwijzing van ambtenaren als 
bedoeld in de artikelen 23 tot 
en met 27 van de Gemeen-
schappelijke Regeling BghU 

Gemeenschappelijke rege-
ling BghU 

Bestuur   Aanwijzingsbesluit bevoegde amb-
tenaren belastingen BGHU 2013 

2. Vaststelling van rechtspositio-
nele regelingen en besluiten en 
regeling van bezoldiging van de 
ambtenaren van het samen-
werkingsverband. 

39 lid 3 GR 

 

Gemeenschappelijke rege-
ling BghU 

Bestuur Directeur  nee BghU volgt rechtspositie van 
Utrecht m.u.v. maken van resul-
taatafspraken en vaststellen resul-
taatbeoordelingen. 

 Benoeming, schorsing en ontslag 
medewerkers BGHU m.u.v. de 
directeur (Delegatiebesluit BGHU 
2013) 

Bestuursoverleg 29-1-2015 

 

3. Het benoemen, schorsen en 
ontslaan van de directeur van 
het samenwerkingsverband 

Art 20 GR 

Gemeenschappelijke rege-
ling BghU 

Bestuur nee   
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Personeel en Organisatie en Informatievoorziening 

4. Het benoemen, schorsen en 
ontslaan van ambtenaren van 
het samenwerkingsverband. 

39 lid 4 GR 

Gemeenschappelijke rege-
ling BghU 

Bestuur Directeur nee Mandaatbesluit BGHU 2013 

       

 

 

Informatievoorziening 

Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Betrokken 

orgaan 
Mandaat (M), Volmacht 

(V), Machtiging (MA) 
Ondermandaat Specifieke 

mandateringsvoorwaarden  

1. Het uitvoeren van de Archief-
wet t.a.v. de zorg voor de bewa-
ring en het beheer van alle 
archiefbescheiden van de orga-
nen van het openbaar lichaam 
en het toezicht daarop. In geval 
van toetreding, uittreding of 
opheffing van de regeling zorg-
dragen voor het treffen van 
voorzieningen voor de archief-
bescheiden. 

Gemeenschappelijke rege-
ling BghU / Archiefwet 

Bestuur  nee  

2. Het besluiten tot vernietiging 
van archiefbescheiden beho- 
rende tot het Bestuursarchief 
 

Archiefwet Bestuur Directeur/ (M)   

3. Het uitlenen van 
archiefbescheiden, behorende 
tot het Bestuursarchief, aan 
anderen dan functionarissen 
van het samenwerkingsverband 
 

Archiefwet  Bestuur Directeur/ (M)   

4. Het raadplegen van 
archiefbescheiden, behorende 
tot het Bestuursarchief, door 

Archiefwet Bestuur Directeur/ (M)   
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Informatievoorziening 

Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Betrokken 

orgaan 
Mandaat (M), Volmacht 

(V), Machtiging (MA) 
Ondermandaat Specifieke 

mandateringsvoorwaarden  

anderen dan functionarissen 
van het 
samenwerkdingsverband 
 

5. Het verstrekken van inlichtingen 
van eenvoudige aard uit 
archiefbescheiden behorende 
tot het Bestuursarchief 
 

Archiefwet Bestuur Directeur/ (M)   

6.  Het overdragen van 
archiefbescheiden behorende 
tot het Bestuursarchief aan de 
archiefbewaarplaats van de 
deelnemende gemeenten en 
waterschap 
 

Archiefwet Bestuur Directeur/ (M).    

 

 

Dienstverlening 

Dienstverlening en informatie 

Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Betrokken 

orgaan 
Mandaat (M), 

Volmacht (V), 

Machtiging (MA) 

Ondermandaat Specifieke 

mandateringsvoorwaarden  

 Elektronisch verkeer 

 

     

1 Het besluiten om voor berichten (ver-
zoeken, aanvragen, bezwaarschriften) de 
elektronische weg open te stellen voor 
de bestuursorganen (art. 2:15 Awb) 
 

Algemene wet 
bestuursrecht 

Bestuur Directeur (M) Nee  

 


