SB.088
Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland
en de Dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland
gelet op het bepaalde in Afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht,
Boek 3, titel 3 Burgerlijk Wetboek en artikel 95 Waterschapswet
besluit vast te stellen het navolgende

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING
WATERSCHAP ZUIDERZEELAND 2004
Begripsbepalingen
Artikel 1
In dit besluit en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

i.
j.

Besluit: Een besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht.
Mandaat: De bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur besluiten als bedoeld
in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht te nemen.
Volmacht: De bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur of de dijkgraaf
privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.
Machtiging: De bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur of de dijkgraaf
andere handelingen dan besluiten of privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten,
hieronder mede verstaand de vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur of de dijkgraaf in bestuursrechtelijke procedures en civielrechtelijke rechtsgedingen.
Mandaatgever: Degene die een bepaalde bevoegdheid mandateert. De mandaatgever
blijft verantwoordelijk voor het genomen besluit en bevoegd om de gemandateerde
bevoegdheid zelf uit te oefenen.
Gemandateerde: Degene aan wie de bevoegdheid wordt verleend om in naam van het
dagelijks bestuur besluiten te nemen.
Ondermandaat: De door de mandaatgever verleende bevoegdheid het gegeven
mandaat door te mandateren aan een ondergeschikte.
Leidinggevende: Hiërarchisch leidinggevende die verantwoordelijk is voor de organisatie en personele bezetting van zijn eenheid; operationeel leidinggevende die verantwoordelijk is voor de planning van de uitvoering alsmede voor de kwalitatieve en
kwantitatieve aspecten van de uit te voeren werkzaamheden.
Budgethouder: Afdelingshoofd of concernprojectleider die verantwoordelijk is gesteld
voor de voorbereiding en uitvoering van beleid en het bijbehorende budget, zoals
vastgesteld in de jaar- en projectplannen.
Werk: Het product van bouw- dan wel wegenbouwkundige werken in hun geheel dat
ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.
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Organisatie
Artikel 2
De ambtelijke organisatie van Waterschap Zuiderzeeland bestaat uit de volgende
onderdelen:
a.
b.
c.
d.
e.

Sector Waterbeleid, onderverdeeld in vier afdelingen: Strategische Beleidsvorming;
Watersystemen; Waterketen en Stedelijk water; Beleidsevaluatie en Onderzoek.
Sector Watersystemen, onderverdeeld in twee afdelingen: Waterbeheer; Emissiebeheer, Watersysteeminformatie en Keur.
Sector Waterketen, onderverdeeld in twee afdelingen: Ingenieursbureau; Zuiveringen
en Gemalen.
Sector Bedrijfsvoering, onderverdeeld in vier afdelingen: Financiën; Belastingen;
Informatie en Communicatie Technologie; Facilitaire Zaken.
Stafafdelingen: Personeel en Organisatie; Juridische Zaken; Bestuursondersteuning;
Communicatie.

Algemene bepalingen
Artikel 3
1.

2.

Het dagelijks bestuur verleent aan de secretaris-directeur algemeen mandaat, volmacht
en machtiging voor uitoefening van de aan het dagelijks bestuur toekomende wettelijke
bevoegdheden dan wel binnen door het dagelijks bestuur bepaalde kaders over de in
de bijlagen vermelde onderwerpen.
Het dagelijks bestuur verleent toestemming aan de secretaris-directeur tot het verlenen
van ondermandaten en ondervolmachten binnen wettelijke dan wel binnen door het
dagelijks bestuur bepaalde kaders over de in de bijlagen vermelde onderwerpen.

Bijlage 1: Mandaten op grond van wettelijke regelgeving
Bijlage 2: Mandaten op grond van personeelsregelingen
Bijlage 3: Overige mandaten
Bijlage 4: Volmachten
Bijlage 5: Machtigingen
Artikel 4
1.
2.

De gemandateerde, gevolmachtigde en gemachtigde neemt bij het uitvoeren van het
mandaat, de volmacht of de machtiging de instructies in acht die worden gegeven door
de mandaatgever, volmachtgever of verstrekker van de machtiging.
De uitoefening van het mandaat, de volmacht en de machtiging zijn beperkt binnen de
grenzen van het vastgestelde beleid en geldende richtlijnen.

Artikel 5
De mandaatgever, volmachtgever en machtigingverstrekker is gehouden toe te zien op de
naleving door zijn ondergeschikte van deze en eventuele andere mandaat- en volmachtbesluiten en van de aan de uitoefening van het mandaat, de volmacht of de machtiging
verbonden algemene en bijzondere instructies.
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Artikel 6
1.
2.

De bevoegdheid om besluiten te nemen, die limitatief zijn vermeld in de bij dit besluit
behorende bijlagen, wordt opgedragen aan de daarin genoemde ambtenaren, met
inachtneming van de bepalingen van dit besluit.
De bijlagen dienen halfjaarlijks te worden gecontroleerd en geactualiseerd.

Artikel 7
De hierna volgende mandaatbepalingen zijn van overeenkomstige toepassing indien het
dagelijks bestuur aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen of machtiging verleent tot het
verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling
zijn.

Mandaatbepalingen
Artikel 8
De gemandateerde rapporteert halfjaarlijks via de managementrapportages over de uitoefening van de bevoegdheden. Indien daartoe aanleiding is, kan rapportage frequenter
plaatsvinden.
Artikel 9
1.
2.
3.

De mandaatgever kan aangeven dat ondermandaat slechts is toegestaan tot een
bepaald niveau.
Een besluit tot het verlenen van een ondermandaat wordt schriftelijk vastgelegd.
Op ondermandaat zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10
1.
2.
3.

De ondergemandateerde rapporteert aan zijn hiërarchisch leidinggevende over de
uitoefening van de toegekende bevoegdheden.
De hiërarchisch leidinggevende rapporteert aan zijn hiërarchisch leidinggevende c.q.
gemandateerde over de uitoefening van de bevoegdheden door de ondergemandateerde en adviseert de gemandateerde omtrent de voortgang.
Bij afwezigheid van de ondergemandateerde worden de verleende bevoegdheden
uitgeoefend door zijn hiërarchisch leidinggevende.

Artikel 11
1.
2.
3.
4.

Tenzij in dit besluit of in de daarbij behorende bijlagen anders is bepaald, strekken de
(onder)mandaten mede tot ondertekening van besluiten. Ondertekening geschiedt op
de wijze zoals bepaald in artikel 12.
Een door de (onder)gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen
besluit geldt als een besluit van de mandaatgever.
Ondermandaat wordt niet verleend onder het hiërarchisch leidinggevend niveau van
afdelingshoofd.
De secretaris-directeur is bevoegd de gevallen te bepalen waarin kan worden afgeweken van het bepaalde in het derde lid, waarbij ondermandaat kan worden verleend
op het niveau van operationeel leidinggevende.
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Artikel 12
1.
2.

Een krachtens (onder)mandaat genomen besluit vermeldt dat het namens het dagelijks
bestuur is genomen.
Bij uitoefening van het (onder)mandaat ondertekent de (onder)gemandateerde op de
volgende wijze:
Het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,
functie (onder)gemandateerde,
handtekening (onder)gemandateerde
naam (onder)gemandateerde.

Artikel 13
Stukken die van het dagelijks bestuur uitgaan inzake niet-gemandateerde bevoegdheden
kunnen worden ondertekend door de secretaris-directeur, indien het ontwerp van het uitgaande stuk was gevoegd bij het advies aan het dagelijks bestuur en deze overeenkomstig
het advies en het ontwerp heeft besloten.
Artikel 14
1.
2.

De ondergemandateerde pleegt overleg met de behandelende ambtenaar van een
andere sector wanneer de betreffende zaak het taakgebied van een andere sector
aangaat.
Wanneer de ondergemandateerde geen overeenstemming bereikt met de in het eerste
lid bedoelde ambtenaar legt hij de zaak voor aan de secretaris-directeur die terzake
een beslissing neemt.

Artikel 15
Bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerde worden de in deze regeling
genoemde bevoegdheden die niet zijn ondergemandateerd uitgeoefend door zijn
aangewezen plaatsvervanger.
Artikel 16
1.
2.

De (onder)mandaatgever kan het (onder)mandaat te allen tijde intrekken.
Een (onder)mandaat wordt schriftelijk ingetrokken.
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Slotbepalingen
Artikel 17
1.
2.
3.

Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit mandaat, volmacht en machtiging
Waterschap Zuiderzeeland 2004”.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking.
Het besluit betreffende mandatering overeenkomstig de mandateringslijst met de
bijlagen 1 en 2 van 11 december 2001 wordt hierbij ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 maart 2004
Het college van Dijkgraaf en Heemraden
van Waterschap Zuiderzeeland,
de secretaris-directeur a.i.,

de dijkgraaf,

E.P. Schuringa.

mr. ir. H.L. Tiesinga.
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Algemene toelichting
Dit besluit bevat een regeling over mandaat, volmacht en machtiging, gegeven door het
college van Dijkgraaf en Heemraden (Dagelijks Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland).
Mandaat
Onder mandaat wordt ingevolge artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB)
verstaan de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Een
besluit is ingevolge artikel 1:3 AWB een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan
inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Het dagelijks bestuur van het waterschap is een bestuursorgaan.
Rechtens geldt een in mandaat genomen besluit als een besluit van de mandaatgever: de
rechtsgevolgen zijn dezelfde als wanneer de mandaatgever zelf het besluit had voorbereid
en tot stand had gebracht.
In de bijlagen zijn de mandaten beschreven die door het bestuursorgaan zijn gegeven aan
de ambtelijke organisatie. Mandatering kan alleen plaatsvinden aan een ondergeschikte van
de mandaatgever en voorzover bij wettelijk voorschrift niet anders is bepaald of de aard van
de bevoegdheid zich niet tegen mandatering verzet.
Ondermandaat
Het verlenen van ondermandaat is op grond van art. 10:9 lid 1 AWB alleen mogelijk als het
bestuursorgaan (de oorspronkelijke mandaatgever) dit heeft toegestaan.
Art. 10:9 lid 2 AWB bepaalt dat op ondermandaat de overige regels voor mandaat van
overeenkomstige toepassing zijn.
Volmacht
Volmacht heeft betrekking op privaatrechtelijke rechtshandelingen. De gevolmachtigde mag
namens de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen verrichten. De gevolmachtigde handelt niet namens een bestuursorgaan, maar namens de rechtspersoon Waterschap
Zuiderzeeland.
In artikel 10:12 AWB is bepaald dat de afdeling betreffende mandaat van overeenkomstige
toepassing is verklaard op de rechtsfiguur volmacht.
Machtiging
Machtiging heeft betrekking op andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke
rechtshandeling. Hierbij moet gedacht worden aan niet-schriftelijke beslissingen en feitelijke
handelingen.
In artikel 10:12 AWB is bepaald dat de afdeling betreffende mandaat van overeenkomstige
toepassing is verklaard op de rechtsfiguur machtiging.
Over de rechtsfiguur mandaat kan in zijn algemeenheid nog worden opgemerkt dat de mandaatgever, op grond van artikel 10:7 AWB, bevoegd blijft de gemandateerde bevoegdheid
(zelf) uit te oefenen. Op grond van artikel 10:9 AWB kan de mandaatgever toestaan dat door
de gemandateerde ondermandaat wordt verleend.
Mutatis mutandis geldt het bovenstaande ook voor de volmacht (artikel 3:64 BW) en de
machtiging.

6

