
Wijzigingen belastingverordeningen 2015 
 
OZB 
Tarieven aangepast 
 
RZB 
Tarieven aangepast 
 
Rioolheffing 
Tarieven aangepast 
 
Afvalstoffenheffing 
Artikel 7 lid 2 is aangepast aan de huidige situatie van heffen. 
 
was 
 
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel met toepassing van 

de in hoofdstuk 1.1 van de Tarieventabel behorende bij de verordening afvalstoffenheffing 2014 
opgenomen tarieven hoger wordt als gevolg van wijziging in het aantal personen dat gebruik 
maakt van het perceel, is de belasting respectievelijk de hogere belasting verschuldigd voor 
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de 
aanvang van de belastingplicht, respectievelijk na de wijziging als hiervoor bedoeld, nog volle 
kalendermaanden overblijven. 

 
wordt 
 
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd 

voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na 
de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 

 
Tarieven aangepast 
 
In de tarieventabel is onder artikel 1.1.2. de tekst aangepast; 
 
was 
 

Voor de toepassing van onderdeel 1.1.1 en 1.1.2  is de gemeentelijke  
basisadministratie persoonsgegevens bepalend, tenzij blijkt dat de situatie anders is. 

 
wordt 
 

Voor de toepassing van onderdeel 1.1.1 en 1.1.2  is de  
basisregistratie personen bepalend. 
 

 
Hondenbelasting 
Tarieven zijn gestegen met het inflatiepercentage 1,25%. 
 
Artikel 3 is gewijzigd n.a.v. wijzigingen in de modelverordening. In de modelverordening is lid 1 
opgenomen en de vrijstellingen c en d zijn aangepast. De Modelverordening is overgenomen. 
 
was 
 

c.  die verblijven in een hondenasiel als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Honden- en 
kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, 
tweede lid, van genoemd besluit; 
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d.  die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een bedrijfsinrichting 
als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Honden- en kattenbesluit 1999, welke inrichting 
is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit;   

 
wordt 
 

1.  In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes 
bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen, 
dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is 
aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren. 

2.  De belasting wordt niet geheven voor honden: 
 

c.  die verblijven in een hondenasiel; 
d.  die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting als 

bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren; 
 
Watertoeristenbelasting 
Tarief op € 1,30 gehouden. Met inflatie komt er een onafgerond bedrag uit.  
Tarieven vallend onder artikel 6 lid 2 en 3 zijn gestegen met het inflatiepercentage 1,25%. 
 
Artikel 1 begripsomschrijvingen d, i en j en artikel 2 belastbaar feit zijn aangepast n.a.v. een wijziging 
in de modelverordening.  
 
Kadegelden 
Tarieven op € 1,25 en € 0,75 gehouden. Met inflatie komt er een onafgerond bedrag uit.  
 
Marktgelden 
Tarieven zijn gestegen met het inflatiepercentage 1,25%. 
 
Lijkbezorgingsrechten 
Tarieven zijn gestegen met het inflatiepercentage 1,25%. 
 
Leges 
Artikel 4 vrijstellingen is gewijzigd.  
Artikel 4c is 4d geworden. 4c is opgenomen conform de modelverordening en heeft betrekking op de 
zogenaamde ‘omgevingsvergunning beperkte milieutoets’ (OBM). De wetgever heeft bij de invoering 
van de Wabo verzuimd deze vrijstelling in artikel 2.9a van de Wabo te regelen, maar heeft artikel 2.9a, 
eerste lid, inmiddels aangepast (Stb. 2012, 114). Het wachten is nog op de amvb die de vrijstelling 
invult. 
Artikel 4d is tekstueel aangepast. 
Artikel 4e is een nieuwe facultatieve vrijstelling voor screeningsorganisaties die bevolkingsonderzoek 
doen. 
 
In 2014 heeft er een onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot de kostendekkendheid van de 
legestarieven. Daaruit is gebleken dat de tarieven nu voldoende kostendekkend zijn en dat er geen 
verhoging nodig is. 
 
De tarieven voor vaste adviseurs zijn wel in de tabel aangepast aan de opgave 2015, zodat deze 1 op 
1 aan de aanvrager kunnen worden doorberekend. 
 
Forensenbelasting 
Tarief aangepast. 
 
Parkeerbelasting 
Naheffingsaanslag is verhoogd naar het wettelijke maximale tarief van € 59,00  
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In het collegebesluit van 21 januari 2014 is besloten De  Kerkbrink, de Dannestraat en de Markt in 
Breukelen per 1 februari 2014 niet langer aanwijzen als gebied betaald parkeren op grond van de 
verordening parkeerbelastingen. Deze zijn derhalve uit de verordening verwijderd. 
 
Parkeertarieven voor de Scheendijk noord zijn ongewijzigd gebleven. omdat een inflatiecorrectie tot 
tarieven zou leiden die niet bij de automaat in geld zouden kunnen worden voldaan.  
 
Precariobelasting 
Artikel 4 vrijstellingen onder a is aangepast met de woorden “vastgelegd in een contract” dit slaat op 
de privaatrechtelijke vergoedingen. 
 
Vrijstelling d is opgenomen en is als volgt; 
een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in 
artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet 
vergunning is verleend, gedurende dat gebruik; 
 
Tarieven zijn gestegen met het inflatiepercentage 1,25%. 
 
Toeristenbelasting 
Tarief op € 1,30 gehouden. Met inflatie komt er een onafgerond bedrag uit.  
Tarieven vallend onder artikel 6 lid 2 zijn gestegen met het inflatiepercentage 1,25% 
 
Artikel 5 maatstaf van heffing is aangepast n.a.v. een wijziging in de modelverordening.  
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