
Besluit mandaat Dienst Regelingen Bijdragebesluit kosten
ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999

5 juli 2006/Nr. 2006-0000214598
DGV/CB/BJZ

De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties,
In overeenstemming met de Minister
van Landbouw Natuur en Voedselkwali-
teit;

Besluit:

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:

minister: Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties;

Dienst Regelingen: Dienst Regelin-
gen van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit;

besluit: Bijdragebesluit kosten rui-
ming explosieven Tweede Wereldoorlog
1999.

Artikel 2
De teammanagers uitvoering van de

Dienst Regelingen zijn bevoegd om
namens de minister besluiten te nemen
en te ondertekenen met betrekking tot:

het toekennen van een definitieve bij-
drage, als bedoeld in artikel 17, eerste
lid, van het besluit;

het toekennen van een voorlopige
bijdrage, als bedoeld in artikel 20, eerste
lid, van het besluit.

De teammanagers uitvoering van de
Dienst Regelingen zijn bevoegd om
namens de minister stukken af te doen
met betrekking tot:

de ontvangst van de aanmelding, als
bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van het
besluit;

de ontvangst van de declaratie, als
bedoeld in artikel 13, van het besluit;

het instellen van een nader onderzoek,
als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van
het besluit;

het toekennen en betaalbaar stellen
van een definitieve bijdrage, als bedoeld
in artikel 17, eerste lid, van het besluit;

het toekennen en betaalbaar stellen
van een voorlopige bijdrage, als bedoeld
in artikel 20, eerste lid, van het besluit;

het treffen van een oordeel als
bedoeld in artikel 23 van het besluit.

Artikel 3
De teammanagers juridische zaken en
de unitmanagers van de Dienst Regelin-
gen zijn bevoegd om namens de minis-
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ter besluiten te nemen en stukken af te
doen en te ondertekenen met betrekking
tot:

bezwaarschriften tegen een primair
besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

beslissingen op een verzoek tot her-
overweging van op bezwaarschrift
genomen beslissingen.

Artikel 4
De teammanagers uitvoering, de team-
managers juridische zaken en de unitma-
nagers van de Dienst Regelingen zijn
bevoegd om namens de minister beslui-
ten te nemen met betrekking tot:

verzoeken tot vergoeding van wettelij-
ke rente in verband met de vertraagde
afhandeling van een declaratie of een
bezwaarschrift of de vertraagde uitbeta-
ling van een vastgestelde tegemoetko-
ming;

verzoeken tot vergoeding van kosten
die een indiener in verband met de
behandeling van een bezwaarschrift
heeft gemaakt, zoals bedoeld in artikel
7:15, tweede lid, van de Algemene wet
bestuursrecht.

Artikel 5
De ondertekening, bedoeld in de artike-
len 2 tot en met 4, luidt:
‘DE MINISTER VAN BINNENLAND-
SE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELA-
TIES,
voor deze,’
gevolgd door
‘de teammanager uitvoering van de
Dienst Regelingen’,
onderscheidenlijk
‘de teammanager juridische zaken van
de Dienst Regelingen’,
onderscheidenlijk
‘de unitmanager van de Dienst Regelin-
gen’.

Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst en werkt terug tot en met
1 mei 2006.

Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit
mandaat Dienst Regelingen Bijdragebe-
sluit kosten ruiming explosieven Twee-
de Wereldoorlog 1999.
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Dit besluit zal met de toelichting in de
Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties,
J.W. Remkes.

Toelichting

De uitvoering van het Bijdragebesluit
kosten ruiming explosieven Tweede
Wereldoorlog 1999 (hierna te noemen:
Bijdragebesluit) is met ingang van 1 mei
2006 door middel van een overeenkomst
tot opdracht overgedragen aan het agent-
schap Dienst Regelingen van het Minis-
terie van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit. In concreto komt dit onder
andere neer op het in behandeling
nemen van aanmeldingen van gemeen-
ten, het verstrekken van informatie over
het Bijdragebesluit en de daaraan ver-
bonden voorwaarden, het beoordelen
van ingediende declaraties, het vaststel-
len van het bedrag waarop de gemeen-
ten recht hebben en het behandelen van
bezwaarschriften op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht. Beroeps- en
hoger beroepsprocedures zullen voorals-
nog door het Ministerie van Binnenland-
se Zaken worden behandeld.
   Het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties blijft
beleidsmatig verantwoordelijk voor het
Bijdragebesluit, waaronder de zorg voor
adequate regelgeving, het in de begro-
ting opnemen van budgetten voor het
Bijdragebesluit en andere beleidsmatige
werkzaamheden. Het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties zal de behandeling van bezwaar- en
beroepsprocedures zoals die vóór 1 mei
zijn ingediend afronden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties,
J.W. Remkes.
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