Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal Belastingdienst 2016
De directeur-generaal Belastingdienst,
gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën;
in overeenstemming met de secretaris-generaal;
besluit:
Artikel 1: Algemene leiding
De directeur-generaal Belastingdienst is verantwoordelijk voor het functioneren van de
Belastingdienst inclusief de bijbehorende bedrijfsvoering en geeft direct leiding aan de
hoofddirecteuren, algemeen directeuren en directeuren genoemd in artikel 2.
Artikel 2: Organisatie, taken en verantwoordelijkheden
1. De taken en verantwoordelijkheden van de onder de directeur-generaal ressorterende
hoofddirecteuren, algemeen directeuren en directeuren zijn als volgt:
a) de hoofddirecteur Control en Bedrijfsvoering, is concernbreed verantwoordelijk voor de
totstandkoming van het beleid en de uitvoering binnen alle aandachtsvelden met
betrekking tot PIOFH 1-taken. Voor wat betreft Finance ligt de focus op de concernbrede
control. Tevens is hij verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie-onderdelen
HR, Finance, Centrum voor Kennis en Communicatie, Centrum voor Facilitaire
Dienstverlening en Data & Analytics;
b) de hoofddirecteur Informatie Voorziening (IV), is concernbreed verantwoordelijk voor de
totstandkoming van het beleid en de uitvoering van informatievoorziening en ICT. Tevens
is hij verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatieonderdelen Centrum voor
Infrastructuur en Exploitatie, Centrum voor Applicatie-ontwikkeling en -onderhoud,
Informatie Management en IV-Accent;
c) de hoofddirecteur Fiscaliteit en Juridische Zaken, is concernbreed verantwoordelijk voor de
totstandkoming van het fiscaal (uitvoerings)beleid en strategische en politiek-bestuurlijke
advisering (van ambtelijke en politieke top) binnen dit domein. Tevens is hij
verantwoordelijk voor de cassatieprocedures;
d) de algemeen directeur Belastingen & Toeslagen, is verantwoordelijk voor het functioneren
van het organisatieonderdeel Belastingen en Toeslagen 2. Tevens is hij verantwoordelijk
voor het organisatieonderdeel Belastingdienst/Caribisch Nederland;
e) de algemeen directeur Douane, is verantwoordelijk voor het functioneren van het
organisatieonderdeel Douane Nederland;
f) de algemeen directeur Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), is
verantwoordelijk voor het functioneren van het organisatieonderdeel FIOD;
g) de directeur directoraat-generaal Belastingdienst (DGBel), is verantwoordelijk voor het
functioneren van het organisatieonderdeel DGBel;
h) de directeur programmamanagement Investeringsagenda, is verantwoordelijk voor het
programmamanagement van de Investeringsagenda;
i) de directeur Switch, is verantwoordelijk voor het functioneren van het organisatieonderdeel
Switch;
2. De hoofddirecteuren, algemeen directeuren en directeuren, zoals bedoeld in het eerste lid,
dragen bij de uitoefening van hun taken en verantwoordelijkheden zorg voor de samenhang
tussen deze taken en verantwoordelijkheden en voor de bijbehorende bedrijfsvoering.
3. De hoofddirecteuren, algemeen directeuren en directeuren, zoals bedoeld in het eerste lid,
treden over vraagstukken die van politiek gevoelige of anderszins zwaarwegende aard zijn in
contact met de directeur-generaal Belastingdienst, voordat van bevoegdheden gebruik wordt
gemaakt.
4. De directeur-generaal kan besluiten om één van de in het eerste lid genoemde functionarissen
aan te wijzen als zijn vervanger.
1
2

Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën en Huisvesting
Hiertoe behoren de (voorheen separate) dienstonderdelen Belastingen, Toeslagen, BelastingTelefoon en Centrale Administratie

Artikel 3: Managementteam Belastingdienst
1. Er is een Managementteam (MT) Belastingdienst, waarin regelmatig overleg wordt gevoerd
over de hoofdlijnen van al hetgeen dat nodig is voor een goed functioneren van de
Belastingdienst als concern.
2. Het MT Belastingdienst staat onder leiding van de directeur-generaal Belastingdienst.
3. De onder artikel 2, eerste lid, onder a t/m g, genoemde hoofddirecteuren, algemeen
directeuren en directeur maken vast deel uit van het MT Belastingdienst. De onder artikel 2,
eerste lid, onder h en i, genoemde directeuren zijn agendalid en kunnen afhankelijk van het te
bespreken onderwerp aansluiten bij het MT Belastingdienst. Indien de directeur-generaal
Belastingdienst dit wenselijk acht, kan ook een persoon die wordt vertegenwoordigd door een
hoofd-, algemeen directeur of directeur aan de MT-vergadering deelnemen.
4. Ieder van de deelnemers is onderdeel van het MT Belastingdienst met behoud van de eigen
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Artikel 4: Budgethouderschap
Binnen de gegeven kaders en richtlijnen vanuit het ministerie van Financiën zijn de budgethouders
in bijlage 2 aangewezen alsmede de budgetten waarvoor zij bevoegd zijn. De budgethouders zijn
bevoegd verplichtingen – met financiële consequenties – aan te gaan en uitgaven goed te keuren
binnen hun budgetten en passend binnen hun taken en verkregen mandaten met inachtneming van
het bepaalde over verscherpt toezicht in artikel 11, tweede lid, Organisatie- en mandaat besluit
Ministerie van Financiën.
Artikel 5: Mandaat primair proces van het directoraat-generaal Belastingdienst
1. De leden van het MT Belastingdienst (zoals genoemd in artikel 3, derde lid) hebben binnen het
kader van het jaarplan en binnen eventueel door de bewindspersoon of namens de
bewindspersoon door de secretaris-generaal of de directeur-generaal Belastingdienst gegeven
richtlijnen mandaat tot het nemen van besluiten en afdoen van stukken betreffende de beleids, bedrijfsvoerings- en uitvoeringsaangelegenheden, zoals genoemd in bijlage 1.
2. Het mandaat zoals toegekend in het eerste lid kan binnen het kader van hun taken ook worden
uitgeoefend door functionarissen die daartoe worden gemandateerd in bijlage 2.
3. De mandaathouder, zoals bedoeld in het tweede lid, treedt over vraagstukken die van politiek
gevoelige of anderszins zwaarwegende aard zijn in contact met het lid van het MT
Belastingdienst waaronder hij ressorteert, voordat van bevoegdheden gebruik wordt gemaakt.
4. De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:
DE MINISTER VAN FINANCIËN, resp. DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,
namens deze,
(handtekening)
gevolgd door naam en functie van de (onder)gemandateerde functionaris.
Artikel 6: Mandaat bedrijfsvoering van het directoraat-generaal Belastingdienst
1. De directeur-generaal en de leden van het MT Belastingdienst, alsmede de adjunct-directeuren
van het directoraat-generaal Belastingdienst, hebben – binnen het kader van het jaarplan en
binnen de door de minister of namens de minister door de secretaris-generaal of directeurgeneraal Belastingdienst gegeven richtlijnen en behoudens de bepalingen onder meer over het
verscherpt toezicht in het Organisatie- en Mandaatbesluit ministerie van Financiën – mandaat
tot het nemen van besluiten en afdoen van stukken betreffende alle
bedrijfsvoeringaangelegenheden die behoren tot het werkterrein van het directoraat-generaal
Belastingdienst. Tot de bedrijfsvoering behoort het nemen van personele beslissingen ten
aanzien van medewerkers die zijn aangesteld bij het Ministerie van Financiën en werkzaam zijn
bij het directoraat-generaal Belastingdienst.
2. Aan de directeur-generaal Belastingdienst is voorbehouden het nemen, afdoen en
ondertekenen van besluiten aangaande:
a.

Alle beslissingen betreffende plaatsing, ontslag en bezoldiging van functionarissen
vanaf schaal 15, behoudens het bepaalde in artikel 20 van het Organisatie- en
mandaatbesluit ministerie van Financiën;

b.

vaststellen van de formatie;

c.

bijzondere aanstelling in tijdelijke dienst (artikel 6a ARAR);

d.

(tijdelijke) plaatsing in het buitenland;

e.

bezoldigingsbeslissingen op basis van artikel 7, tweede en derde lid BBRA, artikel 8
BBRA en artikel 22a BBRA met uitzondering van de toekenning van incidentele
beloningen voor bijzondere prestaties;

f.

disciplinaire maatregelen (hoofdstuk 8 ARAR);

g.

schadeloosstelling (artikel 69 ARAR);

h.

reorganisatieontslag (artikel 96 ARAR);

i.

vertrekregelingen;

j.
k.

ontslag op andere gronden (artikel 99 ARAR);
aanbestedingsprocedures, indien een andere dan de procedures als bedoeld in de
hoofdstukken 1.2 en 2.1 van de Aanbestedingswet 2012 wordt gevolgd.
3. Onverminderd het eerste lid is de bevoegdheid tot het afdoen en ondertekenen van besluiten
namens de in het eerste lid gemandateerde functionarissen toegekend aan het hoofd en het
plaatsvervangend hoofd van de eenheid Organisatie & Personeel van de directie Bedrijfsvoering
van het ministerie van Financiën.
4. Aan de in het eerste lid gemandateerde functionarissen, alsmede de adjunct-directeuren van
het directoraat-generaal Belastingdienst, is voorbehouden het afdoen en ondertekenen van
besluiten aangaande:
a. vaststelling feitelijk opgedragen functie;
b.

(verlengde) aanstellingsbesluiten;

c.

ver- en herplaatsing;

d.

aanstelling in vaste dienst;

e.

tijdelijk opdragen van andere werkzaamheden;

f.

wijziging van salarisschaal;

g.

incidentele beloning voor bijzondere prestaties;

h.

korting bezoldiging bij arbeidsongeschiktheid;

i.

toekenning gratificatie bij ambtsjubileum;

j. ontslag.
5. De ondertekening van stukken betrekking hebbend op de in lid 1 bedoelde aangelegenheden
zal luiden als volgt:
DE MINISTER VAN FINANCIËN,
namens deze,
(handtekening)
gevolgd door naam en functie van de gemandateerde functionaris.
6. De ondertekening van stukken door de leden van het managementteam Personele en
Financiële diensten zal luiden als volgt:
DE MINISTER VAN FINANCIËN,
namens deze,
de (functie MT lid) Belastingdienst,
voor deze,
(handtekening)
gevolgd door de naam en functie van het hoofd dan wel het plaatsvervangend hoofd van de
eenheid Organisatie & Personeel.
Artikel 7: Mandaatregister
Onderdeel van deze regeling vormt een mandaatregister dat is opgenomen in bijlage 2. Het
mandaatregister bevat handtekeningen en parafen van de in de artikelen 2, 4, 5 en 6
gemandateerde functionarissen.

Artikel 8: Verantwoordelijkheden
De in artikel 2, 4, 5 en artikel 6 bedoelde functionarissen zijn verantwoordelijk voor een adequate
uitvoering van het toegekende mandaat.
Artikel 9: Intrekking vorig besluit
“Het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal Belastingdienst” zoals laatstelijk
gewijzigd op 16 maart 2015 is hierbij ingetrokken, met dien verstande dat artikel 7 van dat besluit
hierbij met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2014 is ingetrokken.
Artikel 10: Inwerkingtreding
Het tijdelijke Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal Belastingdienst treedt in werking
met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst
en werkt terug tot en met 26 oktober 2016, met dien verstande dat de laatste volzin van artikel 6,
eerste lid, terug werkt tot 1 oktober 2014.
Artikel 11: Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal
Belastingdienst 2016. De citeertitel kan worden afgekort tot: O&M-besluit DGBEL.
DE DIRECTEUR-GENERAAL BELASTINGDIENST,

Hans Leijtens

