
Besluit van de inspecteur provinciale 
belastingen van Noord-Holland, van  
3 maart 2014, nummer 328621, tot 
vaststelling van het Besluit mandaat en 
machtiging inspecteur provinciale 
belastingen Noord-Holland 2014

De inspecteur provinciale belastingen 
Noord-Holland;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet 
bestuursrecht;

Besluit vast te stellen:
 
Besluit mandaat en machtiging inspecteur 
provinciale belastingen Noord-Holland 2014.

Artikel 1
De inspecteur provinciale belastingen Noord-
Holland verleend mandaat aan de hierna 
vermelde functionarissen: 

Artikel 2
De inspecteur provinciale belastingen Noord-
Holland verleend machtiging aan de hierna 
vermelde functionarissen:

Artikel 3
Bij afwezigheid van de functionaris aan wie de 
bevoegdheid is gemandateerd of gemachtigd en 
afwezigheid van de inspecteur provinciale 
belastingen Noord-Holland, worden de in  
artikel 2 en artikel 3 genoemde bevoegdheden 
uitgeoefend door de sectormanager AFD.

Artikel 4
Het mandaat- en machtigingsbesluit inspecteur 
provinciale belastingen 2010 wordt ingetrokken. 

Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met de ingang van 
de dag na uitgifte van het Provinciaal blad 
waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit en 
machtiging inspecteur provinciale belastingen 
Noord-Holland 2014.

Haarlem, 3 maart 2014.

de Inspecteur der provinciale belastingen,
J.T.A. Apswoude

Uitgegeven op 12 maart 2014.
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a.  de hier onder vermelde 
bevoegdheid

b.  wordt namens de 
inspecteur uitgeoefend door:

Vaststellen (voorlopige) 
aanslagen op grond van de 
Grondwaterheffingsverorde-
ning Noord-Holland 2010

 De sectormanager SVT/VG 

Vaststellen van aanslagen leges 
op grond van de legesverorde-
ning Noord-Holland  in verband 
met het in behandeling nemen 
van aanvragen 

De sectormanager van de 
ambtenaren belast met de 
behandeling van aanvragen 
waaruit legesplicht voortvloeit

Vaststellen van aanslagen leges 
op grond van de legesverorde-
ning Noord-Holland in verband 
met dienstverlening waaruit 
legesplicht voortvloeit.

De sectormanager van de 
ambtenaar belast met de 
dienstverlening waaruit 
legesplicht voortvloeit

a.  de hier onder vermelde 
bevoegdheid

b.  wordt namens de 
inspecteur uitgeoefend door:

Het toezenden van aangifte-
formulieren

De sectormanager SVT/VG

Het opstellen en toezenden van 
legesbrieven

De sectormanager SVT/OND


