
  

 
 

   
 

Intern mandaatregister Coöperatie ParkeerService U.A. 
 
Fiscale bevoegdheden 
 
Met betrekking tot de heffing en de invordering van parkeerbelastingen, zoals toegedeeld bij de 
aanwijzingsbesluiten van de afzonderlijke colleges: 
 

1. De directeur-bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A., tevens zijnde de directeur van 
Coöperatie ParkeerService U.A., is door de individuele colleges aangewezen om als heffings- 
en invorderingsambtenaar met betrekking tot parkeerbelastingen te fungeren, inclusief alle 
bijbehorende werkzaamheden. 
 

2. De directeur-bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A. is door de individuele colleges 

aangewezen als  belastingdeurwaarder/betekenaar in de zin van art. 231, lid 2, onder e, 

Gemeentewet, voor zover deze bevoegdheid ziet op de in Nederland uitgevaardigde en in 

zowel Nederland als het buitenland te innen naheffingsaanslagen parkeerbelastingen. 

 
3. De directeur-bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A. mandateert de medewerkers 

van het team handhaving tot het opleggen en uitreiken van naheffingsaanslagen en de 
medewerkers van het team parkeerrechten tot het afhandelen van bezwaarschiften gericht 
tegen naheffingsaanslagen. Dit geldt niet voor het afhandelen van beroepszaken. 
 

4. De directeur-bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A. mandateert de volgende  
medewerkers van GGN Mastering Credit B.V., handelende onder de naam Invoned, gevestigd 
te Utrecht en kantoorhoudend aan de Burgemeester Matsersingel 200 te Arnhem de 
volgende bevoegdheden:  

a. de bevoegdheden van de belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub 
e van de Gemeentewet; alle werkzame (kandidaat) gerechtsdeurwaarders en 
belastingdeurwaarders; 

b. de bevoegdheden van de administratief invorderingsmedewerker, zoals bedoeld in 
artikel 231 lid 2 sub d van de Gemeentewet: alle werkzame medewerkers en 
administratief invorderingsmedewerkers; 

c.  het afhandelen van bezwaarschriften gericht op naheffingsaanslagen; alle werkzame 
medewerkers en administratief invorderingsmedewerkers. Dit geldt niet voor het 
afhandelen van beroepszaken. 

d. De bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A. geeft ondermandaat aan de 

directeur van GGN Mastering Credit B.V. voor het inzetten van buitenlandse partijen 

ten behoeve van het invorderen van naheffingsaanslagen in andere landen.  

 

5. De directeur-bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A. mandateert de volgende  
medewerkers van MB-ALL B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de Computerweg 6 te 
Utrecht, de volgende bevoegdheden:  

a. het voorbereiden van uitspraken op afhandelen van bezwaarschriften gericht op 
naheffingsaanslagen; alle werkzame medewerkers en administratief 
invorderingsmedewerkers. Dit geldt niet voor het afhandelen van beroepszaken. 

 

 



  

 
 

   
 

 

6. In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht dat het besluit is genomen 

krachtens mandaat. In geval van uitoefening van de functie als heffings- en 

invorderingsambtenaar wordt hierbij de volgende formulering aangehouden:   

De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente ….. (naam invullen) 

Namens deze, 

Medewerker team parkeerrechten Coöperatie ParkeerService U.A./GGN Mastering Credit 

B.V. 

 

 
Niet-fiscale bevoegdheden 
 
M.b.t. vergunningen en andere werkzaamheden die voortvloeien uit het lidmaatschap en de 
mandaatbesluiten van de afzonderlijke colleges: 
 

7. De gemandateerde teamleider van het team parkeerrechten en de gemandateerde 
(directeur-bestuurder) maken geen gebruik van de gemandateerde bevoegdheid, indien: 
a. de verwachting gerechtvaardigd is dat de uitoefening van de bevoegdheid grote financiële, 
juridische of politiek/bestuurlijke gevolgen krijgt of vermoedelijk zal krijgen; 
b. het een onderwerp betreft dat sterk in de publieke belangstelling staat of vermoedelijk zal 
staan en/of politiek gevoelig ligt; 
c. er sprake is van mogelijke strijdigheid met vastgesteld beleid. 

 
8. De teamleider van het Team parkeerrechten ondermandateert de bevoegdheid tot het 

nemen van een besluit aan de medewerkers van het team parkeerrechten. 
 

9. Het nemen van beslissing op bezwaar blijft voorbehouden aan de directeur-bestuurder van 
Coöperatie ParkeerService. 

 
10. In geval van uitoefening van ondermandaat dient tot uitdrukking te worden gebracht dat het 

besluit is genomen krachtens ondermandaat. Hierbij wordt de volgende formulering 
aangehouden: 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ….. 
Namens deze, de teamleider parkeerrechten, namens deze  
Medewerker team parkeerrechten Coöperatie ParkeerService 
 

11. Bij beslissing op bezwaar wordt de volgende formulering aangehouden: 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ….. 
Namens deze,  
Handtekening van de directeur-bestuurder 
Naam  
Directeur-bestuurder Coöperatie ParkeerService 
 

 
 
 
 



  

 
 

   
 

 
M.b.t. vervanging: 
 

12. De directeur-bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A. wordt bij afwezigheid 
vervangen door een collega-bestuurder of manager. Zij spreken onderling af wie vervangt 
voor welke onderwerpen. 

 
 

Getekend d.d. 29 november 2022 

 

Arnold Geytenbeek 

Directeur-bestuurder Coöperatie ParkeerService 


