
Gemeente Rotterdam 


Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders extern 

De directeur Belastingen Rotterdam, 

gelet op artikel 2, lid 1, aanhef en sub j van de lnvorderingswet 1990, artikel 231, lid 1 en lid 
2, aanhef en sub a en e van de Gemeentewet en art 9.1, lid 5 Besluit mandaat, volmacht en 
machtiging Rotterdam 2016 

Besluit: 

• 	 Aan te wijzen als belastingdeurwaarder de medewerkers van Deurwaarderskantoor Van 
Dam en Pruijn B.V., handelend onder de naam PB Overheden (hierna: PB Overheden), 
genoemd op de bijgaande lijst, welke medewerkers als onbezoldigd ambtenaar zijn 
aangesteld (bijlage 1 ); 

• 	 Mandaat wordt verleend aan de in bijlage 1 genoemde medewerkers om besluiten te 
nemen dan wel feitelijke handelingen uit te voeren voor zover dit nodig is voor de 
uitvoering van de invordering van gemeentelijke belastingen ten behoeve van de 
Gemeente Rotterdam; 

• 	 De uitoefening van het mandaat beperkt zich tot de taak en functie, waarop deze 
bevoegdheid betrekking heeft; 

• 	 Dit besluit geldt voor de periode dat de in de bijlage bedoelde personen in dienst zijn van 
PB Overheden, alsmede voor de periode dat deze opdracht van PB Overheden loopt. 

• 	 Dit mandaat strekt zich uitdrukkelijk niet voor de invordering indien PB Overheden 
daardoor het maximale opdrachtbedrag van EUR 50.000,- zou overschrijden . 

Slotbepalingen 

1. 	 Dit besluit, inclusief de bijlagen, treedt in werking met ingang van de eerste dag na die 
van bekendmaking. 

2. 	 Dit besluit kan worden aangehaald als: "Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 
extern". 

Aldus vastgesteld op .. .1. .}-:":.4... ... ... . 2017. 


Burgeme~têr?n wethouders, 
namen;; dezl}. ~ ----;? 
de dir€ cteur'Belastin otter_danî ~· 
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.J. 	Schalkwijk MBA 



Gemeente Rotterdam 

Bijlage 1 

De in deze bijlage genoemde personen worden aangesteld als onbezoldigd 
gemeenteambtenaar en worden op grond van het Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 
commercieel aangewezen als belastingdeurwaarder. 

• 	 Johannes Anthonius Pruijn, Geboortedatum 13-09-1960, Geboorteplaats: Voorburg 
• 	 Martinus Jozephus Hyacinthus Verkleij, Geboortedatum 02-06-1956, Geboorteplaats: 

Utrecht 
• 	 Anita van Duren, Geboortedatum 02-07-1968, Geboorteplaats: Rotterdam 
• 	 Alinda Dingena Oostdijck, Geboortedatum 09-03-1981, Geboorteplaats: Meppel 
• 	 Menno Bronkhorst, Geboortedatum 21-08-1968, Geboorteplaats: Den Haag 
• 	 Ronald Marinus Heppener, Geboortedatum 01-04-1982, Geboorteplaats: Leidschendam 
• 	 Jan Cornelis de Bruijn, Geboortedatum 16-02-1973, Geboorteplaats: Vlaardingen 
• 	 Johannes Marinus van Oudenaarden, Geboortedatum 12-12-1967, Geboorteplaats: 

Rozenburg ZH 




