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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
De belastingverordeningen 2019 vast te stellen. 
 
Samenvatting 
Jaarlijks dienen voor het nieuwe belastingjaar de belastingverordeningen inclusief de tarieven te 
worden vastgesteld. Op een aantal beleidsterreinen zijn besluiten genomen, die gevolgen hebben 
voor de hoogte van de belastingtarieven 2019. . Dit zijn wettelijke aanpassingen, maar ook 
aanpassingen in de gemeentelijke regelgeving. Daarnaast is vastgesteld dat wordt uitgegaan van 
een inflatiepercentage van 1,4% afkomstig uit de Meicirculaire van het Gemeentefonds 2018. Dit is 
ook opgenomen in de begrotingsuitgangspunten bij de Programmabegroting 2019. 
 
Bijlagen 
 

Raadsbesluiten belastingverordeningen 2019 inclusief tabellen en bijlagen: 
 
A. Verordening OZB 
B. Verordening RZB 
C. Verordening rioolheffing 
D. Verordening afvalstoffenheffing 
E. Verordening hondenbelasting 
F. Verordening watertoeristenbelasting 
G. Verordening kadegelden 

a. Bijlage kadegelden 2019 
H. Verordening marktgelden 
I. Verordening lijkbezorgingsrechten 

a. Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2019 
J. Verordening leges 

a. Tarieventabel leges 2019 
b. Tarieventabel bouwsom 2019 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Belastingverordeningen 2019 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 

  
   

 

 

Commissie 
 
 
Portefeuillehouder 
J.W.E. Klomps 
 
Organisatie onderdeel 
Financiën 
 
E-mail opsteller 
Natascha.Toxopeus@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254313 
 
Registratie nummer 
Z/18/143176-VB/18/93894 

Definitief voorstel en besluit 
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K. Verordening forensenbelasting 
L. Verordening parkeerbelasting 
M. Verordening precario 

a. Tarieventabel precario 2019 
N. Verordening toeristenbelasting 
 
Overige bijlagen (extra informatie, niet ter vaststelling): 
1. Overzicht met daarin een vergelijking tussen 2018 en 2019 van de meest voorkomende 

belastingtarieven 
2. Tarieventabel leges vergelijking 2018-2019 
3. Woonlasten huishoudens 2019 

 
 
Argumenten 
Jaarlijks dienen voor het nieuwe belastingjaar de belastingverordeningen inclusief de tarieven te 
worden vastgesteld. Zoals afgesproken in het Collegewerkprogramma 2018-2022 zijn de leges en 
heffingen maximaal kostendekkend. Per belastingsoort zal worden aangegeven welke effecten zijn te 
verwachten. 

A. Verordening OZB 
De tarieven zijn zo vastgesteld dat er rekening wordt gehouden met de gemiddelde stijging en 
daling van de waarde van onroerende zaken (9% voor de woningen en -1% voor de niet-
woningen). In de tariefstelling is rekening gehouden met oninbaarheid van vorderingen, 
verminderingen ontstaan uit bezwaren, vrijstellingen en leegstand bij niet-woningen. De 
gemiddelde WOZ waarde is een geschatte waarde op basis van de waardestijging over 2018 
voor de gemeente Stichtse Vecht.  
 

B. Verordening RZB 
De tarieven zijn aangepast aan de tarieven van de OZB. Deze zijn altijd gelijk. 
 

C. Verordening rioolheffing 
De tarieven zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2018. 

 
D. Verordening afvalstoffenheffing 

De tarieven stijgen conform het inflatiecijfer met 1,4%. 
 

E. Verordening hondenbelasting 
De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,4%. 
 

F. Verordening watertoeristenbelasting  
Het tarief voor de belasting blijft in 2019 € 1,35. Watertoeristenbelasting is een belasting die 
contant moet kunnen worden voldaan. Het tarief wordt daarom niet met het inflatiecijfer van 1,4% 
verhoogd.  De overige tarieven in de verordening worden conform het inflatiecijfer van 1,4% 
verhoogd. In de verordening is artikel 14 (ambtshalve aanslag) aangepast. Lid 2 en 3 zijn 
vervallen, om te voorkomen dat we ons vastleggen aan een maximale ambtshalve aanslag. 

 
G. Verordening kadegelden 

Een ligplaats zonder stroom wordt € 1,00 per meter en een ligplaats met stroom blijft € 1,25 per 
meter. Met deze verhoging wordt het verschil tussen een ligplaats met stroom en een ligplaats 
zonder stroom meer in lijn met de gemeentelijke kosten. Het belastingjaar wordt met een maand 
verruimd tot 1 november. 
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H. Verordening marktgelden 
Voor 2019 vindt een verdere harmonisering van de marktarieven plaats. Er komt een gelijk tarief 
voor alle warenmarkten. Dit betekent een verlaging van de tarieven voor de markten Kerkbrink te 
Breukelen en Bisonspoor te Maarssen. De verwachte inkomstenvermindering wordt opgevangen 
binnen het taakveld Economie. 

I. Verordening lijkbezorgingsrechten 
De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,4% en afgerond op hele bedragen. 
 

J. Verordening leges 
De aanvrager van een vergunning is leges verschuldigd op grond van de legesverordening. 
In de tarieventabel behorende bij de legesverordening zijn onder andere de legeskosten 
opgenomen voor de paspoorten, rijbewijzen, omgevingsvergunningen, evenementenvergunning 
en vergunningen/ontheffingen op grond van de APV of Bijzondere Wetten. 
 
De tarieven in hoofdstuk 1 en 3 (tarieventabel) zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,4%. 
Daarnaast zijn teksten inhoudelijk aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving  Tevens zijn er 
artikelen toegevoegd of verwijderd op basis van actualiteit (bijvoorbeeld Verstrekkingen op 
grond van Wet bescherming persoonsgegevens in hoofdstuk 1 en Brandveilig gebruik in 
hoofdstuk 3). 
 

Ten gevolge van interne controle is hoofdstuk 2 (tarieventabel) van de legesverordening opnieuw   
doorgenomen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- de modelverordening van de VNG is aangehouden; 
- het aantal kostensoorten is verminderd; 
- de leges zijn zo eenduidig mogelijk opgesteld; 
- in enkele gevallen is een heffing geschrapt, toegevoegd of aangepast. 

 
Hieronder volgt een aantal voorbeelden: 
- aanvragers willen in enkele gevallen graag een schriftelijke bevestiging (lees beschikking) 

dat hun bouwplan vergunningvrij is en dienen hiervoor een aanvraag in: € 260,00; 
- voor het controleren van de door aanvrager opgegeven bouwkosten kan gebruik worden 

gemaakt van de kengetallen uit het taxatieboekje: dit is tekstueel verwoord; 
- ook het intrekken van een aanvraag (binnen 2 weken kosteloos of na 8 weken indien het plan 

niet vergunbaar blijkt 20% korting) is aantrekkelijker gemaakt; 
- voor het beoordelen van een rapport of onderzoek geldt één bedrag: € 165,00; 
- bij illegale bouw waarbij alsnog vergunning wordt verleend, worden achteraf extra 

legeskosten in rekening gebracht conform advies VNG: € 1.000; 
- het tarief voor het achteraf indienen van stukken (bijvoorbeeld in het kader van de 

ontvankelijkheidstoets) heeft in de praktijk tot onduidelijkheden geleid en is geschrapt; 
- het legesbedrag voor een uitgebreide Waboprocedure en de toepassing van een 

wijzigingsplan is gelijk gesteld: € 5.500,00; 
- in de praktijk blijkt de buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking steeds ruimer te 

worden toegepast en tegelijkertijd meer voorbereiding en motivering vraagt. Om deze reden 
wordt hier – in afwijking van de inflatiecorrectie van 1,4% - een verhoging van € 320,50 
voorgesteld: € 1.400,00.   

 
K. Verordening forensenbelasting 

De heffingsmaatstaf is een percentage van de economische waarde van de woning. Het 
percentage voor 2019 is 0,20336%. Hierbij is rekening gehouden met 9% waardestijging 
onroerende zaken. 

 
L. Verordening parkeerbelasting 

De tarieven voor betaald parkeren zijn niet verhoogd. De tarieven voor vergunningen zijn wel 
conform het inflatiecijfer van 1,4% verhoogd. 
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M. Verordening precario 

De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,4%. 
 

N. Verordening toeristenbelasting 
Het tarief voor de belasting blijft in 2019 € 1,35. Toeristenbelasting is een belasting die contant 
moet kunnen worden voldaan. Het tarief wordt daarom niet met het inflatiecijfer van 1,4% 
verhoogd.  De overige tarieven in de verordening worden conform het inflatiecijfer van 1,4% 
verhoogd. In de verordening is artikel 13 (ambtshalve aanslag) aangepast. Lid 2 en 3 zijn 
vervallen, om te voorkomen dat we ons vastleggen aan een maximale ambtshalve aanslag. 

 
Woonlasten 
Met de vaststelling van bovenstaande tarieven is de stijging van de woonlasten  (OZB, 
afvalstoffenheffing en rioolheffing) voor een meerpersoonshuishouden met een gemiddelde 
koopwoning 0,87% en voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning 1,07%.  
 
Communicatie 
De belastingverordeningen 2019 worden na vaststelling door de raad gepubliceerd en 
gecommuniceerd. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
De tarieven van de bijgevoegde verordeningen zijn voor 2019 voor het merendeel met 1,4% 
geïndexeerd. Dit is een nadere uitwerking van de paragraaf lokale heffingen zoals opgenomen in de 
Programmabegroting 2019. 
 
 
 
13 november 2018 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 
2019 
 
Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 
 
Overheidsorganisatie 
 

Gemeente Stichtse Vecht 

Officiële naam regeling 
 

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019 

Citeertitel 
 

Verordening precariobelasting 2019 

Vastgesteld door  
 

Gemeenteraad  

Onderwerp financiën en economie 
 

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2018, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017 door de raad van Stichtse Vecht. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Artikel 228 van de Gemeentewet. 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
Geen. 
 
 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Vaststellen verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019 
 
Begrotingswijziging 
 
 
Datum raadsvergadering 
18 december 2018 
 
Commissie 
4 december 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/18/143176-VB/18/93894 
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Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
 
Datum 
inwerking- 
treding 

Terugwerkende  
kracht t/m 

Datum 
uitwerking- 
treding 

Betreft Datum 
ondertekening 
Bron 
bekendmaking 

Kenmerk  
voorstel 

1 -1- 2019   Nieuwe  
regeling  

18-12-2018 
Gemeenteblad 

 

 
 
Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
Verordening precariobelasting 2019 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
Gelet op: 
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;  
- de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 4 december 2018; 
- artikel 228 van de Gemeentewet; 
 

b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de 
 

VERORDENING op de heffing en invordering van precariobelasting 2019 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 
a. dag : een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan; 
b. week : een periode van zeven achtereenvolgende dagen; 
c. maand : een kalendermaand; 
d. kwartaal : een kalenderkwartaal 
e. jaar : een kalenderjaar 
f. vergunning : een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie 

opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer 
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond mag hebben. 

 
Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van 
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of 
genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 
 
Artikel 3 Belastingplicht 
1. De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of 

boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten 
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behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst 
bestemde gemeentegrond aanwezig zijn. 

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft 
verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de 
openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens 
rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het 
voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond heeft. 

 
Artikel 4 Vrijstellingen 
De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van: 
a. voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst 

bestemde gemeentegrond waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden een recht heft 
op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, dan wel een 
privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen vastgelegd in een contract; 

b. voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht 
is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde; 

c. voorwerpen of werken van een plaatselijke non-profitinstelling welke zich blijkens haar statuten 
de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en 
waarbij de activiteiten in hoofdzaak door vrijwilligers worden verricht; 

d. 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. 

 
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening 
bepaalde. 
 
Artikel 6 Berekening van de precariobelasting 
1. Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel 

genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt. 
2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de 

oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald. 
3. De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de 

twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek. 
4. Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de 

voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor 
de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, 
tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat 
geval bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is. 

5. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn 
opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest 
voordelige wijze. 

6. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:  
a. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is 

opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week; 
b. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of 

weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand. 
7. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is 

opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een 
week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van 
het belastingtijdvak. 

 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=229
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelverordeningSPprecariobelasting#artikelSP1SPbegripsomschrijvingen
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Artikel 7 Belastingtijdvak 
1. In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het 

voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien 
verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het 
belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar. 

2. In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in het 
kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet 
of heeft voorgedaan. 

 
Artikel 8 Wijze van heffing 
1. De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
2. In afwijking van het eerste lid wordt de voor een dag verschuldigde precariobelasting geheven 

door middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving 
waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel 
door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige 
bekendgemaakt. 

 
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang 

van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 
2. In de gevallen bedoeld in artikel 7, tweede lid, is de precariobelasting verschuldigd bij het einde 

van het belastingtijdvak.  
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven 

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

4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op 
ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten 
van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de 
belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de 
ontheffing minder bedraagt dan € 5,-.  

5. Belastingbedragen van minder dan € 5,- worden niet geheven. 
 
Artikel 10 Termijnen van betaling 
1. Een aanslag moet worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het 

aanslagbiljet. 
2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de precariobelasting 

worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 8, tweede lid:  
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in 

geval van toezending ervan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving. 
3. De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 

termijnen. 
 
Artikel 11 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.  
 
Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de precariobelasting.  
 
Artikel 13 Overgangsrecht 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelverordeningSPprecariobelasting#artikelSP7SPbelastingtijdvak
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelverordeningSPprecariobelasting#artikelSP7SPbelastingtijdvak
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Invorderingswet%201990/article=9
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelverordeningSPprecariobelasting#artikelSP8SPwijzeSPvanSPheffing
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Algemene%20termijnenwet
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De ‘Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2018’ van 19 december 2017, 
wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid genoemde datum van ingang van de 
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die 
datum hebben voorgedaan. 
 
Artikel 14 Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
 
Artikel 15 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening precariobelasting 2019’. 
 
 
Stichtse Vecht, 18 december 2018 
 
  
Griffier Voorzitter 
 
 
 
  

Origineel besluit is ondertekend 
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1 Tarieventabel behorende bij de 'Verordening 
precariobelasting 2019' 

 
1.1 1 1.2 Algemeen tarief evenementen  
1.1 Het tarief bedraagt ter zake van voorwerpen waarvoor onder de 

volgende nummers niet in een bijzonder tarief is voorzien 
 

1.1.1 per m² per dag  €   0,82 
1.1.2 per m² per week  €   1,64  
1.1.3 per m² per maand  €   6,56  
1.1.4 per m² per kwartaal  € 19,70  
1.1.5 per m² per jaar  € 78,69 
   
1.3 2 1.4 Bouwmaterialen  
2.1 Bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen, stutten, 

palen, stellingen en al wat verder bij bouwwerken nodig is 
 

 per week per m²  €   1,64  
   
1.5 3 1.6 Voertuigen en containers  
3.1 Opleggers, aanhangwagens, containers-opleggers, handwagens 

e.d. 
 

 per week per m²  €   1,64  
   
1.7 4 1.8 Terrassen  
4.1 banken, tafeltjes, stoelen, tochtschermen e.d. per m² per jaar  
 Voor de eerste 30m²  
4.1.1 in het gebied Maarssen-Dorp  € 28,99  
4.1.2 in het gebied Maarssenbroek  € 23,52  
4.1.3 in het gebied Op Buuren en de plaatsen Tienhoven en  

Oud-Zuilen 
  
 € 18,05  

 voor iedere extra m² boven de 30m² in Maarssen, Tienhoven  
en Oud-Zuilen 

  
 € 11,49  

4.2 banken, tafeltjes, stoelen, tochtschermen e.d. per m² per jaar  
 Voor alle overige gebieden niet genoemd onder 4.1 t/m 4.1.3.  € 26,81  
   
1.9 5 1.10 Standplaatsen  
 Het tarief bedraagt ter zake   
5.1 standplaatsen op openbare gemeentegrond voor verkoop van 

waren, andere dan op markten gedurende de aangewezen 
marktdagen,  

 

 per dag per m²  €   1,16  
5.2 standplaatsen op openbare gemeentegrond voor verkoop van 

waren,  
 

 incidenteel, per dag  € 39,07  
5.3 Standplaatsen van maximaal 10m² per standplaats, die deel 

uitmaken van een evenement zoals bedoeld in artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening per standplaats per dag: 

 

5.3.1 de eerste 50 kramen per kraam   €   2,16  
5.3.2 iedere volgende kraam  €   1,08  
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Behorende bij het raadsbesluit van 18 december 2018 
 
De griffier van de gemeente Stichtse Vecht 

 
 
  Origineel besluit is ondertekend 
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Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 
 
Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 
 
Overheidsorganisatie 
 

Gemeente Stichtse Vecht 

Officiële naam regeling 
 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 

Citeertitel 
 

Legesverordening 2019 

Vastgesteld door  
 

Gemeenteraad  

Onderwerp financiën en economie 
 

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van leges 2018, zoals 
vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017 door de raad van Stichtse Vecht. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Gemeentewet artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, 
aanhef en onderdeel b en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet. 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
Geen. 
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Vaststellen verordening op de heffing en invordering van leges 2019 
 
Begrotingswijziging 
 
 
Datum raadsvergadering 
18 december 2018 
 
Commissie 
4 december 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/18/143176-VB/18/93894 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=229
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=229
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Paspoortwet/article=2
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Paspoortwet/article=7
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Datum 
inwerking- 
treding 

Terugwerkende  
kracht t/m 

Datum 
uitwerking- 
treding 

Betreft Datum 
ondertekening 
Bron 
bekendmaking 

Kenmerk  
voorstel 

1-1-2019   Nieuwe  
regeling  

18-12-2018 
Gemeenteblad 

 

 
 
Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
Legesverordening 2019 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;  
 
gehoord de commissie van 4 december 2018; 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en 
onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;  

b e s l u i t : 
 
vast te stellen de 
 
Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 
a. dag:  de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een  

hele dag wordt aangemerkt; 
b. week:  een aaneengesloten periode van zeven dagen; 
c. maand:  het tijdvak dat loopt van een dag in een kalendermaand tot en met de daaraan                      

voorafgaande datum in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de 
ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende 
kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is ; 

d.  jaar:  het tijdvak dat loopt van de een dag in een kalenderjaar tot en met de daaraan  
voorafgaande datum in het volgende kalenderjaar; 

e.  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december. 

Artikel 2 Belastbaar feit 
1.  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor: 

a.  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; 
b.  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse  
 identiteitskaart of een reisdocument; 
  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een 
Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd 
van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=156
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=229
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=229
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Paspoortwet/article=2
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Paspoortwet/article=7
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Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de 
betrokken persoon. 

 
Artikel 3 Belastingplicht 
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument 
dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht. 
 
Artikel 4 Vrijstellingen 
Leges worden niet geheven voor: 
a.  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 

(grondexploitatie) zijn of worden verhaald; 
b.  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten 

worden verleend; 
c.  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.2.1.4.1, 3.2.1.4.2.  en 

3.3.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning 
betreft voor een algemeen nut beogende instelling of sociaal belang behartigende instelling die 
zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, 
sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;; 

d. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het 
plaatsen van 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; 

 
Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven 
1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel. 
2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een 

projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet  bedraagt het 
tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor 
het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, 
vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het 
project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals 
bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet. 

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 
eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

 
Artikel 6 Wijze van heffing 
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. 
Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke 
kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 
 
Artikel 7 Termijnen van betaling 
1.  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990  moeten de leges worden
 betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:  

a.  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 
b.  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in 

geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de 
kennisgeving. 

c. digitaal (internet) wordt gedaan, op het moment van ontvangst van de digitale 
kennisgeving. 

2.  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Crisis-%20en%20herstelwet/article=2.10
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Crisis-%20en%20herstelwet/article=2.10
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Invorderingswet%201990/article=9
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Algemene%20termijnenwet
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Artikel 8 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 9 Vermindering of teruggaaf 
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening 
behorende tarieventabel omschreven dienst, wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in 
artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling. 
 
Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden 
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen: 
a.  van zuiver redactionele aard zijn; 
b.  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie 
 maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de 

Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel 
betreft:  
1. hoofdstuk 1, onderdeel 10.1 (akten burgerlijke stand) 
2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten); 
3.  hoofdstuk 3 (rijbewijzen); 
4. hoofdstuk 4, onderdeel 18 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen); 
5.  hoofdstuk 4, onderdeel 19.5 (verklaring omtrent het gedrag); 
6.  hoofdstuk 14 (kansspelen); 

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van 
deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden. 
 
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de leges. 
 
Artikel 12 Overgangsrecht 
1. De ‘Legesverordening 2018’ van 19 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in 

artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, 
opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening 
gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de 
heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt. 

 
Artikel 13 Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
 
Artikel 14 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening 2019’ 
 
Stichtse Vecht, 18 december 2018 
 
 Griffier         Voorzitter 
  

Origineel besluit is ondertekend 
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Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2019   

   
1.11 TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING 1.12  
1.12.1  1.12.2  
1.12.3 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand  
 

1.12.4 2019 

 1.  Huwelijk en partnerschap: Goudestein en Boom en Bosch  

1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van 
een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk in Goudestein of Boom en Bosch ( tijdsduur 1 uur). Alle betaalde 
huwelijken in Stichtse Vecht zijn inclusief trouwboekje met  omslag, op de hierna 
vermelde tijden: 
 

 

a. van maandag tot en met donderdag  € 475,00 

b. 
 

vrijdag en zaterdag; € 645,00 
 

c.  zondag. € 745,00 

 2. Huwelijk en partnerschap: vaste externe locatie 
 

 

2.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van 
een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk (exclusief kosten locatie) op vast aangewezen locaties: 
 

 

a. van maandag tot en met vrijdag    € 475,00 

b. 
 

zaterdag en zondag. € 595,00 
 

 3. Huwelijk en partnerschap: externe vrije (éénmalige) locatie 
 

 

3.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van 
een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk (exclusief kosten locatie) voor éénmalig aangewezen locatie: 
 

 

a. van maandag tot en met vrijdag; 
 

€ 595,00 
 

b. 
 

zaterdag en zondag. € 695,00 

 4. Huwelijk en partnerschap: bescheiden ceremonie 
 

 

4.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van 
een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk in Goudestein (tijdsduur 15 minuten): 
 

 

a. op maandag en dinsdag tussen 10.00 – 16.00 uur. € 195,00 

 5. Huwelijk en partnerschap: kosteloos huwelijk 
 

 

5.1 
 

Kosteloze voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of 
omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, als bedoeld in artikel 

Kosteloos 
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4 van de Wet rechten burgerlijke stand, vindt uitsluitend plaats in de daartoe 
beschikbare ruimte in het gemeentekantoor op maandag om 08.45 uur en 9.15 uur. 
Dit is exclusief trouwboekje, omslag en getuigen van de gemeente. 
 

 6. Huwelijk en partnerschap: getuigen en trouwboekje 
 

 

6.1 Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van getuigen van gemeentewege, 
per getuige  bij een kosteloos huwelijk, registratie van een partnerschap, of 
bescheiden ceremonie; 
 

€ 27,50 
 

a. trouwboekje met omslag of duplicaat trouwboekje met omslag. € 20,00 

 7. Huwelijk en partnerschap: bijzonder huis 
 

 

7.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van 
een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64 boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek ongeacht de dag waarop het geschiedt. 
 

€ 445,10 

 8. Huwelijk en partnerschap: trouwambtenaar voor één dag 
 

 

8.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van 
een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk, niet zijnde een bescheiden ceremonie, een gratis huwelijk, een huwelijk in 
een bijzonder huis of een spoed huwelijk,  voor één rechtsfeit. 
 

€ 175,00 

 9. Huwelijk en partnerschap: wijziging en annuleren 
 

 

9.1 Het tarief voor het wijzigen of annuleren van een huwelijk, de registratie van een 
partnerschap  of de omzetting van een geregistreerd partnerschap na in 
behandelname bedraagt: 
 

 

a. voor de wijziging van de datum tot 3 maanden voor de voltrekking van het huwelijk, 
registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap 
in een huwelijk; 
 

Kosteloos 
 

b. voor de wijziging van de datum binnen een periode van 3 maanden tot 1 maand 
voor het huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een 
geregistreerd partnerschap in een huwelijk; 
 

€ 27,45 
 

c. voor de wijziging van de datum binnen 1 maand voor het huwelijk, registratie van 
een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk; 
 

€ 96,50 
 

d. bij annulering tot 3 maanden voor de huwelijksdatum, registratie van een 
partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap: 25% van de 
betaalde leges; 
 

 

e. bij annulering binnen 3 maanden tot 1 maand voor de huwelijksdatum, registratie 
van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap: 50% van 
de betaalde leges; 
 

 

f. bij annulering binnen 1 maand voor de huwelijksdatum, registratie van een 
partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap: 75% van de 
betaalde leges; 
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g. bij annulering van een kosteloos huwelijk of registratie van een partnerschap. 
 

€ 29,95 
 

 10. Huwelijk en partnerschap: afschriften, uittreksels en verklaringen 
 

 

10.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk 
als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals 
dat is opgenomen in het Legesbesluit akten van de burgerlijke stand. 
 

 

 11. Huwelijk en partnerschap: aanwijzing trouwlocatie 
 

 

11.1 Het tarief bedraagt voor een aanwijzing van een locatie tot vaste externe 
trouwlocatie. 
 

€ 150,00 

1.12.5 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten  
 

1.12.6 2019 

 12. Reisdocumenten: paspoort  

12.1  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
 

 

a. tot het verstrekken van een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort en 
zakenpaspoort voor 18 jaar en ouder (10 jaar geldig) 

€ 71,35 

b. tot het verstrekken van een nationaal paspoort, zakenpaspoort  en 
faciliteitenpaspoort jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig); 
 

€ 53,95 

c. tot het verstrekken van een vluchtelingen-, vreemdelingen paspoort (5 jaar geldig) 
 

€ 53,95 
 

 13. Reisdocumenten: identiteitskaart 
 

 

13.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
 

 

a. tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart voor 18 jaar en ouder (10 
jaar geldig); 
 

€ 56,80 

b. tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart voor jonger dan 18 jaar (5 
jaar geldig); 
 

€ 29,95 

 14. Reisdocumenten: (thuis) bezorgen 
 

 

14.1 Indien er wordt gekozen voor het laten bezorgen van de reisdocumenten worden 
de leges per document verhoogd met € 5,00. Bij meerdere bezorgingen voor een 
gezin of samenlevingsvorm op hetzelfde adres en op hetzelfde tijdstip geldt een 
maximum van € 10,00. Bij het uitreiken van de documenten dienen alle personen 
aanwezig te zijn. Bovendien dienen in dit geval alle aanvragen op hetzelfde tijdstip 
aan de balie ingediend te worden.  
 

€ 5,00 
 
 
 
 

€ 10,00 

 15. Reisdocumenten: toeslag spoedprocedure 
 

 

15.1 De tarieven als genoemd in de onderdelen 12, 13 en 14  worden bij een 
spoedlevering vermeerderd met een bedrag van; 
 

€ 48,60 
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1.12.7 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 
1.12.8  

1.12.9 2019 

 16. Rijbewijs:  
1.12.10  

 

16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs; 
 

€ 39,75 

16.2 het tarief bedraagt bij een spoed levering van een rijbewijs; € 34,10 

 17. Rijbewijs: eigen verklaring 
 

 

17.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van 
een Eigen Verklaring met Geneeskundig verslag bedraagt, naast het tarief dat door 
het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wordt vastgesteld. 
 

€ 5,00 

1.12.11 Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen 
 

1.12.12 2019 

 18. Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)  

18.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan één 
of meer gegevens over één persoon of meerdere personen waarvoor de 
Basisregistratie personen moet worden geraadpleegd. 
 

 

18.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
 

 

a. tot het verstrekken van (uittreksel) gegevens, per verstrekking; 
 

€ 10,00 

 19. Overige verstrekkingen  

19.1 Tot het verstrekken van een persoonslijst uit de Basisregistratie personen; 
 

€ 18,00 

19.2 tot het voor echt verklaren van een fotokopie van een origineel paspoort, rijbewijs of 
legaliseren van een handtekening, waar geen verantwoording wordt genomen voor 
de inhoud van het stuk; 
 

€ 8,65 

19.3 het tarief bedraagt voor het op verzoek van derden doen van naspeuringen naar 
familierechtelijke betrekkingen, voor ieder daaraan besteed kwartier;  
 
 

€ 25,50 

19.4 Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag verstrekken van gegevens uit de 
Basisregistratie personen via selectie of steekproef per verstrekking 
 

€ 22,50 

19.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) voor natuurlijke personen; 
 

€ 41,35 

1.12.13 Hoofdstuk 5 Vervallen 
 

1.12.14  

1.12.15 Hoofdstuk 6 Bestuursstukken 
 

1.12.16 2019 

1.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van: 

 

1.6.1.1 een afschrift van de gemeentebegroting € 58,40 
1.6.1.2 een afschrift van de gemeenterekening € 58,40 
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1.6.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.6.2.1 tot het verstrekken van:  
1.6.2.1.1 een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina € 0,25 
1.6.2.1.2 een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina € 0,25 
1.6.2.2 tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:  
1.6.2.2.1 op de verslagen van de raadsvergaderingen  
1.6.2.2.1.a indien deze digitaal worden verzonden € 19,25 
1.6.2.2.1.b indien deze per post worden verzonden € 46,65 
1.6.2.2.2 op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen  
1.6.2.2.2.a indien deze digitaal worden verzonden € 45,90 
1.6.2.2.2.b indien deze per post worden verzonden € 86,55 
1.6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.6.3.1 tot het verstrekken van:  
1.6.3.1.1 een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per 

pagina 
€ 0,25 

1.6.3.1.2 een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een 
raadscommissie, per pagina 

€ 0,25 

1.6.3.2 tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:  
1.6.3.2.1 op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie  
1.6.3.2.1.a indien deze digitaal worden verzonden € 5,75 
1.6.3.2.1.b indien deze per post worden verzonden € 22,80 
1.6.3.2.2 op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie  
1.6.3.2.2.a indien deze digitaal worden verzonden € 39,60 
1.6.3.2.2.b indien deze per post worden verzonden € 64,15 
1.6.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verstrekken van: 
 

1.6.4.1 een afschrift van de APV € 24,00 
1.6.4.2 een afschrift van de bouwverordening € 40,00 
1.6.4.3 een afschrift van een andere verordening, per pagina € 0,25 
 met een maximum van € 36,85 
1.12.17 Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie 
 

1.12.18 2019 

1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.7.1.1 tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, 

voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan of stadsvernieuwingsplan: 
 

1.7.1.1.1 in formaat A4, per bladzijde € 0,25 
1.7.1.1.2 in formaat A3, per bladzijde € 0,50 
1.7.1.2 tot het verstrekken van een kopie van een plan, zoals bestemmingsplan, 

voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart, structuurplan of 
stadsvernieuwingsplan, per pagina 

€ 16,45 
 

1.7.1.2.1 Voor het op CD leveren van kaarten, tekeningen of stukken per CD: € 28,30 
1.7.2 het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, 

bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van 
een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
onder c, van die wet 

€ 11,70 

1.7.3 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in het 
gemeentelijk kadaster, voor ieder daaraan besteed kwartier 

€ 25,50 
 

1.7.4 Verklaring bestemming en gebruik.  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het 

€ 139,05 
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verstrekken van een verklaring waarin wordt aangegeven;  
• welke verstrekte omgevingsvergunningen,  besluiten ingeschreven als 

bedoeld in artikel 5.1 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
en splitsingsvergunningen er sinds 1 januari 2011 zijn afgegeven. 

• wat de Monumentale, BAG en huisnummerstatus van het pand betreft. 
• welke bestemmingen / planologische bepalingen er op het adres aanwezig 

zijn. 
 

1.7.5 Verklaring bestemming en gebruik met plantoetsing.  
Als 1.7.4, aangevuld met een verklaring over het bouwplan betreffende de artikelen 
2 en 3 van bijlage II van het Bor (omgevingvergunningvrij bouwen).  
 

€ 215,10 

1.12.19 1.
7.
6. 

1.12.20 Indien men bij een verzoek om verklaring bestemming en gebruik zoals 
aangegeven in 1.7.4. of 1.7.5. wordt verzocht om vergunningen en 
besluiten (zoals aangegeven in 1.7.4.) van vóór 1 januari 2011 wordt 
onverminderd het geen aangegeven in 1.74. of 1.7.5. het bedrag verhoogd 
met; 

1.12.21 € 
17,4

5 

1.12.22  1.12.23  1.12.24  
1.12.25 Hoofdstuk 8 Vervallen 
 

1.12.26  

   
1.12.27 Hoofdstuk 9 Inzage bouwvergunningen of omgevingsvergunningen 
 

1.12.28 2019 

1.9.3 Het tarief voor het verlenen van inzage in nog niet naar een archiefbewaarplaats  
overgebrachte bouw- en omgevingsvergunningen dossiers bedraagt :   

 

1.9.3.1 voor het eerste dossier   € 17,60 
1.9.3.2 voor elk volgende dossier   € 8,55 
 Indien blijkt na zoekactie, dat het gevraagde dossier niet aanwezig is in het archief 

van de gemeente of waarvoor de klant inzage moet vragen bij het Regionaal 
Historisch Centrum te Breukelen, wordt het tarief behorende bij artikel 1.9.3.2 in 
rekening gebracht per dossier. 
 

 

 
 

 

1.12.29 Hoofdstuk 10 Huisvestingswet 
 

1.12.30 2019 

1.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.10.1 tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, 

van de Huisvestingswet 2014. 
€ 129,95 

   
1.12.31 Hoofdstuk 11 Leegstandwet 
 

1.12.32 2019 

1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.11.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande 

woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet 
€ 76,90 

   
1.12.33 Hoofdstuk 12 Vervallen, Standplaatsen verplaatst naar titel 3 dienstverlening 

vallend onder Europese dienstenrichtlijn 
 

1.12.34  

1.12.35 Hoofdstuk 13 Vervallen, Winkeltijdenwet verplaatst naar titel 3 dienstverlening 
vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

 

1.12.36  
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1.12.37 Hoofdstuk 14 Kansspelen 
 

1.12.38 2019 

1.14.1 Het tarief, zoals vastgesteld in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit, bedraagt 
voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: 

 

1.14.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat € 56,50  
1.14.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor 

de eerste kansspelautomaat 
€ 56,50 

 en voor iedere volgende kansspelautomaat € 34,00  
1.14.1.3 voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd € 226,50  
1.14.1.4 voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde 

tijd, voor de eerste kansspelautomaat 
€ 226,50  

 en voor iedere volgende kansspelautomaat € 136,00  
1.14.2 De subonderdelen 1.14.1.1 en 1.14.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, 

indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer 
dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar 
genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de 
vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden. 

 

1.14.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de 
kansspelen (loterijvergunning) 

€ 108,10 

   
1.12.39 Hoofdstuk 15 Kabels en leidingen 
 

1.12.40 2019 

1.15.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband 
met het verkrijgen van instemmingsbesluit, als bedoeld in art. 4.1 van de Algemene 
Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze 
van uitvoering van werkzaamheden 

 

1.15.1.1 indien het betreft tracés van 0-250 m¹ € 314,75 
1.15.1.2 indien het betreft tracés van 250-1000 m¹ € 464,41 
1.15.1.3 indien het betreft tracés van 1000-2500 m¹ € 614,15 
1.15.1.4 indien het betreft tracés van 2500-5000 m¹ € 763,80 
1.15.1.5 indien het betreft tracés langer dan 5000 m¹ Op basis van 

een 
begroting 

1.15.1.6 Indien een begroting als bedoeld in 1.15.1.5 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas 
in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd 

 

1.15.1.7 indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding € 49,95 
1.15.1.8 indien het betreft dat er met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden 

tussen gemeente, andere beheerders van openbare gronden en/of andere 
netbeheerders en de netbeheerder, verhoogd per kwartier met  

€ 25,50 

   
1.12.41 Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer 
 

1.12.42 2019 

1.16 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.16.1 tot het verkrijgen of wijzigen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 
€ 28,25 

1.16.2 tot het verkrijgen of wijzigen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de 
Regeling voertuigen 

€ 65,40 
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1.16.3 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 

€ 68,60 

1.16.4 tot het verkrijgen van een eenmalige ontheffingsverlening routes gevaarlijke stoffen   € 243,75 

1.16.5 tot het verkrijgen of wijzigen van een langdurige ontheffingsverlening routes 
gevaarlijke stoffen   

€ 335,25 

1.16.6 tot het verkrijgen van een bijzondere toestemming voor het laden en lossen van 
gevaarlijke stoffen   

€ 114,10 

   
1.12.43 Hoofdstuk 17 Diversen 
 

1.12.44 2019 

1.17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van: 

 

1.17.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze 
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 

€ 13,20 

1.17.1.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders 
in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 

 

1.17.1.2.1 per pagina op papier van A4-formaat € 0,25 
1.17.1.2.2 per pagina op papier van A3-formaat € 0,50 
1.17.1.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 

1.17.1.1 en 1.17.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze 
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, 
tekening of lichtdruk 

€ 16,25 

1.17.1.4 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in 
een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 

€ 92,20 

1.17.1.5 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden 
opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 

€ 14,00 

   
1.12.45 Hoofdstuk 18 Ligplaats 
 

1.12.46 2019 

1.18 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.18.1 tot het verkrijgen of wijzigen van een ontheffing/vergunning om een ligplaats in te 

nemen 
€ 93,00 
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1.13 Titel 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE 
LEEFOMGEVING/ OMGEVINGSVERGUNNING 

1.13.1  

   
1.13.2 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 
 

1.13.3 2019 

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:  
2.1.1.1 aanlegkosten:  
 de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme 

administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische 
installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren 
werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit 
de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de 
werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien 
de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid 
geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten 
worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden 
waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen; 

 

2.1.1.2 bouwkosten:  
 De in dit hoofdstuk genoemde ‘bouwkosten’ worden afgeleid van de kubieke 

meters of oppervlakte vermenigvuldigd met, als uitgangspunt, de kengetallen uit 
de taxatieboekjes, uitgegeven door Vakmedianet. De uitkomsten vormen 
richtlijnen waarvan burgemeester en wethouders kunnen afwijken. 
Voor bouwwerken die niet in de genoemde taxatieboekjes zijn genoemd, of 
hiervan in belangrijke mate afwijken, wordt als uitgangspunt voor de bouwkosten 
genomen de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de 
Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te 
voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die 
voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) 
van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het 
bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan 
een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot 
stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de 
omzetbelasting daarin niet begrepen. 

 

2.1.1.3 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  
2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben 

dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. 
 

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven 
en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een 
ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat 
wettelijk voorschrift bedoeld. 

 

   
1.13.4 Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 
 

1.13.5 2019 

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
2.2.1 tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of 

een voorgenomen project in het kader van de Wabo en/of de Wro vergunbaar is 
€ 608,10 

2.2.2 tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning: 50% 
van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld. 

 

2.2.3 indien voor de beoordeling van een vooroverlegplan of conceptaanvraag als 
bedoeld in 2.2.1 of 2.2.2 een welstandsadvies van Stichting MooiSticht is 
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verkregen wordt het bedoelde tarief vermeerderd met de kosten van het voor de 
beoordeling ingewonnen advies, overeenkomstig het daarvoor geldende tarief 
van Stichting MooiSticht, volgens de bijlage bouwsom bij deze tarieventabel. 

2.2.4 

indien voor de beoordeling van een vooroverlegplan of conceptaanvraag als 
bedoeld in 2.2.1 of 2.2.2 een advies voor monumentenadvisering, 
ervenconsulentschap of overige advisering van Stichting MooiSticht is verkregen 
wordt het bedoelde tarief vermeerderd met de kosten van het voor de 
beoordeling ingewonnen advies, overeenkomstig het daarvoor geldende tarief 
van Stichting MooiSticht. Per uur: 

€ 112,00 

  
 

 

1.13.6 Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 
 

1.13.7 2019 

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verlenen van een omgevingsvergunning (waaronder ook de 1e en 2e fase) voor 
een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten 
of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de 
aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in 
verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven 
en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In 
afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere 
grondslag een legesbedrag worden gevorderd. 

 

   
2.3.1 Bouwactiviteiten  
2.3.1.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de 
Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen 
van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde 
activiteiten: 

 

2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen: 4,40% 
 van de bouwkosten, met een minimum van: € 260,00 
2.3.1.1.2 indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen: 4,30% 
 van de bouwkosten, met een minimum van: € 2.200,00 
2.3.1.1.3 indien de bouwkosten € 100.000 tot € 200.000 bedragen: 4,20% 
 vvan de bouwkosten, met een minimum van: € 4.300,00 
2.3.1.1.4 indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen: 3,75% 
 van de bouwkosten, met een minimum van: € 8.400,00 
2.3.1.1.5 indien de bouwkosten € 500.000 of meer bedragen: 3,55% 
 van de bouwkosten, met een minimum van: € 18.750,00 
   
2.3.1.2 Indien een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend onder certificaat 

overeenkomstig de nationale beoordelingsrichtlijn “Bouwplantoetsingen aan het 
bouwbesluit BRL 5019” vindt reductie plaats van de overeenkomstig artikel 
2.3.1.1 bepaalde legeskosten met: 

25% 

   

   
2.3.2 Aanlegactiviteiten  
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 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de 
Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen 
van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde 
activiteiten 

 

2.3.2.1 indien de aanlegkosten niet meer dan € 10.000 bedragen: € 315,00 
2.3.2.2 vermeerderd met een percentage van 2,40% 
 van het bedrag waarmee die aanlegkosten € 10.000 te boven gaan  
   
2.3.3 Planologisch strijdig gebruik  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, 
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit 
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

 

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast 
(binnenplanse afwijking): 

€ 260,00 

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking): 

€1.400,00 

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse afwijking): 

€5.500,00 

2.3.3.4 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking 
van exploitatieplan): 

€ 729,75 

2.3.3.5 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd 
is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt 
toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 

€7.395,00 

2.3.3.6 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd 
is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt 
toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 

€7.395,00 

2.3.3.7 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking 
van voorbereidingsbesluit): 

€1.400,00 

   
2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, 
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit 
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

 

voor een gebruiksoppervlak tot 2.000 m² : €912,65 
voor een gebruiksoppervlak van 2.000 m² tot 5.000 m² : €1.367,00 
voor een gebruiksoppervlak van 5.000 m² tot 15.000 m² : €1.825,35 
voor een gebruiksoppervlak van 15.000 m² tot 25.000 m² : €2.740,10 
voor een gebruiksoppervlak groter dan 25.000 m² : €3.599,80 

   
2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde dorpsgezichten  
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2.3.6.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk 
monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, 
aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale 
erfgoedverordening of artikel 10 van de gemeentelijke erfgoedverordening, 
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit 
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 420,00 

2.3.6.2 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en 
onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of 
artikel 19 van de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, 
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien 
tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 260,00 

   
2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd dorpsgezicht  

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een 
bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, 
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien 
tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 260,00 

   
2.3.8 Aanleggen of veranderen weg  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van 
aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de 
Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de 
Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het 
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van 
de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 260,00 

   
2.3.9 Uitweg/inrit  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een 
uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in 
samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel2:12 van de 
Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het 
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van 
de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 260,00 

   
2.3.10 Kappen  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste 
lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 3 of artikel 5 van 
de gemeentelijke bomenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het 
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van 
de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 260,00 

   
2.3.12 Opslag van roerende zaken  
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 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie 
of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de 
Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:10 van de 
Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het 
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van 
de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 260,00 
 

   
2.3.13 Natura 2000-activiteiten  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het 
Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd 
het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is 
van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 504,15 

   
2.3.14 Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het 
Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, 
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien 
tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 630,00 

   
2.3.15 Andere activiteiten  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de 
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling: 

 

2.3.15.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie 
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het 
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van 
de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 630,00 

2.3.15.2 behoort tot een bij provinciale -, gemeentelijke - of waterschaps-verordening 
aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke 
leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het 
tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk 
indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 630,00 

   
2.3.16 Achteraf verleende vergunning  
 Onverminderd het bepaalde in bovenstaande onderdelen van dit hoofdstuk, 

m.u.v. onderdeel 2.3.3, wordt het tarief met 50% verhoogd, indien de in die 
onderdelen bedoelde aanvraag wordt verleend na aanvang of gereedkomen van 
de activiteit. 

 

 Met een maximale verhoging van € 1.000,00 
   
2.3.17 Beoordeling rapporten  
 Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt 

het tarief voor het beoordelen van een rapport of onderzoek: 
€ 165,00 

   
2.3.18 Advies MooiSticht  
2.3.18.1 Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt 

het tarief, indien door stichting MooiSticht een welstandsadvies is gegeven op de 
aanvraag tot verlenen van een omgevingsvergunning:  

€ 76,90; 
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vermeerderd met het daarvoor geldende tarief van Stichting MooiSticht, volgens 
de bijlage bouwsom bij deze tarieventabel. 

zie bijlage 
bouwsom 

2.3.18.2 Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt 
het tarief, indien door stichting MooiSticht een monumentenadvies, erven-advies 
of overig advies is gegeven op de aanvraag tot verlenen van een 
omgevingsvergunning, het tarief overeenkomstig het daarvoor geldende tarief 
van Stichting MooiSticht. Per uur: 

€ 112,00 

   
2.3.19 Advies agrarische commissie  
 Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt 

het tarief, indien door de Agrarische beoordelingscommissie een advies is 
gegeven op de aanvraag tot verlenen van een omgevingsvergunning: 

 

2.3.19.1 Standaardadvies bestaande bedrijven € 785,00 
2.3.19.2 Advies inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan € 935,00 
2.3.19.3 Advies waarbij uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of 

gerechtelijke uitspraken betrokken moeten worden 
€ 985,00 

2.3.19.4 Nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen € 470,00 
2.3.19.5 Second opinion €1.235,00 
   

2.3.20 Verklaring van geen bedenkingen  
 Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt 

het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur 
aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet 
afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in 
artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: 

 

2.3.20.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 437,65 
2.3.20.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet 

afgeven: 
€ 851,30 

   
2.3.21 Vergunningsvrije activiteit  

 Het tarief bedraagt voor een aanvraag waarop beslist wordt dat er op grond van 
artikel 2.1, lid 3 van de Wabo geen omgevingsvergunning nodig is: 

€ 260,00 

   
1.13.8 Hoofdstuk 4 Vermindering  
 

1.13.9 2019 

2.4 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is 
voorafgegaan door een identieke aanvraag om vooroverleg of beoordeling van 
een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde 
aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de 
beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges voor 50% in mindering 
gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het 
verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Dit is niet van 
toepassing indien niet binnen 1 jaar na verzenddatum van de uitspraak van de 
gemeente de aanvraag wordt ingediend en niet van toepassing op in rekening 
gebrachte kosten voor een welstand of monumentenadvies. 

 

   
1.13.10 Hoofdstuk 5 Teruggaaf 
 

1.13.11 2019 

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2 en 
3 
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Als een aanvrager zijn aanvraag intrekt terwijl deze reeds in behandeling is 
genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van 
de leges. Behoudens de gemaakte kosten voor adviezen, beoordeling rapporten 
en verklaring van geen bedenkingen (onderdelen 2.3.17, 2.3.18, 2.3.19 en 
2.3.20). De teruggaaf bedraagt: 

 

2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in 
behandeling nemen ervan 

100% 

 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde 
leges; 

 

2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in 
behandeling nemen ervan 

90% 

 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde 
leges, waarbij minimaal € 260,00 verschuldigd blijft; 

 

2.5.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 6 weken na het in 
behandeling nemen ervan 

60% 

 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde 
leges, waarbij minimaal € 260,00 verschuldigd blijft; 

 

2.5.1.4 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 8 weken na het in 
behandeling nemen ervan 

40% 

 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde 
leges, waarbij minimaal € 260,00 verschuldigd blijft; 

 

2.5.1.5 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken na het in behandeling nemen 
ervan 

20% 

 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde 
leges, waarbij minimaal € 260,00 verschuldigd blijft; 

 

   

2.5.2 Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van een aanvraag 
omgevingsvergunning 

 

  
Als een aanvraag na toepassing van het bepaalde in artikel 4.5 van de Algemene 
wet Bestuursrecht, niet verder in behandeling wordt genomen bedraagt de 
teruggaaf:  

 
60% 

 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde 
leges, waarbij minimaal € 260,00 verschuldigd blijft; 

 

   
1.13.12 Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 
 

1.13.13 2019 

2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in 
artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo: 

€ 105,00 

   
1.13.14 Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project  
 

1.13.15 2019 

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de 
omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: 

5% 

van het verschuldigde legesbedrag voor de oorspronkelijke 
omgevingsvergunning 

 

met een minimum van  € 260,00 
met een maximum van  €6.129,95 
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1.13.16 Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 
 

1.13.17 2019 

2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening 

€7.394,50 

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging 
of nadere uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste 
lid, van de Wet ruimtelijke ordening 

€5.500,00 

2.8.3. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
parkgewijze aanpassing van recreatiebestemming naar woonbestemming:     

€ 315,00 

 per recreatiewoning.   
   
2.8.4 Beoordeling rapporten  
 Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt 

het tarief voor het beoordelen van een rapport of onderzoek: 
€ 165,00 

   
2.8.5 Advies MooiSticht  
2.8.5.1 Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt 

het tarief, indien door stichting MooiSticht een welstandsadvies is gegeven op de 
aanvraag tot verlenen van een omgevingsvergunning:  

€ 76,90 

vermeerderd met het daarvoor geldende tarief van Stichting MooiSticht, volgens 
de bijlage bouwsom bij deze tarieventabel. 

zie bijlage 
bouwsom 

2.8.5.2 Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt 
het tarief, indien door stichting MooiSticht een monumentenadvies, erven-advies 
of overig advies is gegeven op de aanvraag tot verlenen van een 
omgevingsvergunning, het tarief overeenkomstig het daarvoor geldende tarief 
van Stichting MooiSticht. Per uur: 

€ 112,00 

   
2.8.6 Advies agrarische commissie  
 Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt 

het tarief, indien door de Agrarische beoordelingscommissie een advies is 
gegeven op de aanvraag tot verlenen van een omgevingsvergunning: 

 

2.8.6.1 Standaardadvies bestaande bedrijven € 785,00 
2.8.6.2 Advies inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan € 935,00 
2.8.6.3 Advies waarbij uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of 

gerechtelijke uitspraken betrokken moeten worden 
€ 985,00 

2.8.6.4 Nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen € 470,00 
2.8.6.5 Second opinion €1.235,00 
   

2.8.7 Verklaring van geen bedenkingen  
 Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt 

het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur 
aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet 
afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in 
artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: 

 

2.8.7.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 437,65 
2.8.7.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet 

afgeven: 
€ 851,30 
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1.13.18 Hoofdstuk 9 Vervallen (opgenomen in hoofdstuk 2) 
 

1.13.19 2019 

   
1.13.20 Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking 
 

1.13.21 2019 

2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
andere, in deze titel niet benoemde beschikking: 

260,00 
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1.14 TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE 
DIENSTENRICHTLIJN 

 

1.14.1 2019 

   
1.14.2 Hoofdstuk 1 Horeca 
 

1.14.3  

3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet 

€ 673,60 

3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld 
in artikel 30 van de Drank- en Horecawet 

€ 551,95 

3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en 
Horecawet 

€ 126,80 

3.1.4 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
ontheffing van het sluitingsuur voor inrichtingen, als bedoeld in de Drank- en 
Horecawet, geldend voor een kwartaal 

€ 67,60 

3.1.4.1 geldend voor een kalenderjaar € 277,55 
3.1.4.2 geldend voor 1 keer € 19,70 
3.1.5 een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, 

tweede lid, van de Drank- en Horecawet 
€ 103,95 

3.1.6 Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning 
als bedoeld in de artikelen 3.1.1 t/m 3.1.3 van deze tarieventabel een BIBOB 
advies wordt ingewonnen worden de daar genoemde tarieven verhoogd met: 

€ 755,75 

3.1.7 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf als bedoeld 
in artikel 2 28 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

€ 471,95 

   
1.14.4 Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 
 

1.14.5 2019 

3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge 
de Algemene Plaatselijke Verordening voor:   

 

3.2.1.1 een vergunning of ontheffing, voor zover niet anders is aangegeven in dit 
hoofdstuk   

€ 145,50 

3.2.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om 
ontheffing op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening.  

€ 37,40 

 Als sprake is van een combinatie met de evenementenvergunning als bedoeld in 
artikel 2:25 APV zijn geen leges verschuldigd. 

 

3.2.1.3 een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 (voorwerpen of stoffen op, aan of 
boven de weg)   

€ 145,50 

3.2.1.4 een (meerjarige) vergunning als bedoeld in artikel 2:25 (evenement):    
3.2.1.4.1 commerciële evenementen die volgens het Uitvoeringsbeleid Evenementen 

vallen onder: 
 

3.2.1.4.1.1 Risicocategorie (meerjarige) A € 117,40  
(€ 169,45) 

3.2.1.4.1.2 Risicocategorie (meerjarige) B € 152,75  
(€ 204,80) 

3.2.1.4.1.3 Risicocategorie C € 7.041,50 
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3.2.1.4.1.4 Indien een aanvraag om evenementenvergunning in risicocategorie C valt, maar 
qua aard en omvang gelijk is te stellen met Risicocategorie B geldt het tarief 
zoals opgenomen in artikel 3.2.1.4.1.2 

 

3.2.1.4.1.5 Extra  opgevraagde gegevens:  
 Bij eerste keer opvragen extra gegevens € 117,40 
 Bij tweede en volgende keren opvragen extra gegevens € 294,15 
3.2.1.4.2 een vergunning als bedoeld in artikel 5:23 (snuffelmarkt):   € 147,65 
   
1.14.6 Hoofdstuk 3 Overige vergunningen APV 
 

1.14.7 2019 

3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge 
de Algemene Plaatselijke Verordening voor:   

 

3.3.1 een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 (ter beschikking stellen consumenten 
vuurwerk)   

€ 396,05 

3.3.2 een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 (inzameling van geld of goederen)   € 147,65 
3.3.3 een vergunning als bedoeld in artikel 5:34 (verbranden afvalstoffen)   € 70,70 
   
1.14.8 Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven 
 

1.14.9 2019 

3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
3.4.1 Tot het verlenen, verlengen of wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 

3.4 van de Algemene plaatselijke verordening: 
 

3.4.1.1 voor een escortbedrijf € 607,10 
3.4.1.2 voor andere seksbedrijven dan bedoeld in het subonderdeel 3.4.1.1 € 607,10 
   
1.14.10 Hoofdstuk 5 Huisvestingswet 2014 
 

1.14.11 2019 

3.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:   

3.5.1 tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de 
bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de 
Huisvestingswet 2014 

€ 409,55 

3.5.2 tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met 
andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de 
Huisvestingswet 2014 

€ 409,55 

3.5.3 tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige 
woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en 
onder c, van de Huisvestingswet 2014 

€ 409,55 

3.5.4 tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee 
of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de 
Huisvestingswet 2014 

€ 409,55 

3.5.5 tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de 
Huisvestingswet 2014 

€ 837,80 

3.5.6 tot het verlenen van een urgentie als bedoeld in artikel 2.5.1 van de 
Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 

€ 152,10 

1.14.12  1.14.13  
1.14.14 Hoofdstuk 6 Vervallen 
 

1.14.15  

1.14.16 Hoofdstuk 7 Kinderopvang 
 

1.14.17 2019 

3.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:  
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3.7.1.1 het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en / of 
buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1:45, eerste lid 
van de Wet kinderopvang  

€ 1.071,95 

3.7.1.2 het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1:45, tweede lid van de 
Wet kinderopvang  

€ 418,60 

3.7.2.1 Indien de in 3.7.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 
twee weken na het in behandeling nemen ervan én er nog geen inspectie heeft 
plaatsgevonden, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor 
de betreffende activiteit verschuldigde leges  

75% 

3.7.2.2 Indien de in 3.7.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 
tien weken na het in behandeling nemen ervan, of wordt afgewezen op grond van 
de inspectie voor aanvang exploitatie, bedraagt de teruggaaf 

50% 

1.14.18 Hoofdstuk 8 Standplaatsen  
 

1.14.19 2019 

1.12 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een vergunning om in de gemeente standplaats te mogen 
innemen met de bedoeling goederen of waren te verkopen: 

 

1.12.1 geldig voor 1 dag € 16,65 

1.12.2 geldig voor een week of korter doch langer dan een dag € 34,30 

1.12.3 geldig voor vier kalendermaanden of korter, doch langer dan een week € 63,45 

1.12.4 geldig langer dan vier maanden € 156,95 

1.14.20 Hoofdstuk 9 Winkeltijdenwet  
 

1.14.21 2019 

1.13 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.13.1 tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de 

Winkeltijdenwet/winkeltijdenverordening 
€ 127,85 

1.13.2 tot het wijzigen van een in onderdeel 1.13.1 bedoelde ontheffing € 64,45 

   

1.14.22 Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere 
beschikking 

 

1.14.23 2019 

3.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

€ 608,10 

   
Behorende bij het raadsbesluit van 18 december 2018  
   
De griffier van de gemeente Stichtse Vecht  

Origineel tabel is ondertekend 
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Verordening op de heffing en invordering van onroerende-
zaakbelastingen 2019 
 
 
Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 
 
Overheidsorganisatie 
 

Gemeente Stichtse Vecht 

Officiële naam 
regeling 
 

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-
zaakbelastingen 2019 

Citeertitel 
 

Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 

Vastgesteld door  
 

Gemeenteraad  

Onderwerp financiën en economie 
 

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 
2018, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017 door de raad van Stichtse Vecht. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet. 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
Geen. 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Vaststellen verordening op de heffing en invordering van onroerende-
zaakbelastingen 2019 
 
Begrotingswijziging 
 
 
Datum raadsvergadering 
18 december 2018 
 
Commissie 
4 december 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/18/143176-VB/18/93894 
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Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
 
Datum 
inwerking- 
treding 

Terugwerkende  
kracht t/m 

Datum 
uitwerking- 
treding 

Betreft Datum 
ondertekening 
Bron 
bekendmaking 

Kenmerk  
voorstel 

01-01-2019   Nieuwe  
regeling  

18-12-2018 
Gemeenteblad 

 

 
Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;  
 
gehoord de commissie van 4 december 2018; 
 
gelet op artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de 
 
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-
zaakbelastingen 2019 
 
Artikel 1  Belastingplicht 
1. Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden voor binnen de gemeente gelegen 

onroerende zaken twee directe belastingen geheven: 
a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende 

zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt 
recht of persoonlijk recht, gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting; 

b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een 
onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te 
noemen: eigenarenbelasting. 

2. Bij de gebruikersbelasting wordt: 
a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven 

(verder: de gebruiker), aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft 
gegeven (verder: de gebruikgever); de gebruikgever is bevoegd de belasting als zodanig te 
verhalen op de gebruiker; 
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b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als 
gebruik door degene die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de 
onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te 
verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld. 

3. Voor de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt 
recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de 
basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is. 

 
Artikel 2  Belastingobject 
1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de 

Wet waardering onroerende zaken. 
2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van 

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken  is vastgesteld voor die onroerende zaak 
in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning 
dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 

 
Artikel 3  Maatstaf van heffing 
1.   De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende 

zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar, bedoeld in artikel 1. 
2. Als voor een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de 

Wet waardering onroerende zaken  wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald 
met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18  en 20, 
tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken. 

 
Artikel 4  Vrijstellingen 
1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten 

aanmerking gelaten, voor zover dit niet al is gebeurd bij de bepaling van de in dat artikel 
bedoelde waarde, de waarde van:  
a. voor de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede 

begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig 
aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als 
voedingsbodem te gebruiken; 

b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, 
voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond; 

c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het 
houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en 
ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de 
Natuurschoonwet 1928  aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd 
in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de 
daarop voorkomende gebouwde eigendommen; 

e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, 
moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke 
zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, 
beheerd worden; 

f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met 
inbegrip van kunstwerken; 

g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, 
instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de 
delen van zodanige werken die dienen als woning; 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20waardering%20onroerende%20zaken
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20waardering%20onroerende%20zaken
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20waardering%20onroerende%20zaken
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20waardering%20onroerende%20zaken
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20waardering%20onroerende%20zaken
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20waardering%20onroerende%20zaken
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20waardering%20onroerende%20zaken
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20waardering%20onroerende%20zaken/article=17
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20waardering%20onroerende%20zaken/article=18
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20waardering%20onroerende%20zaken/article=20
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20waardering%20onroerende%20zaken/article=20
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Natuurschoonwet%201928
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Rangschikkingsbesluit%20Natuurschoonwet%201928/article=8
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h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden 
beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met 
uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning; 

i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat 
beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf 
als gebouwde eigendommen zijn aan te merken. 

j. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst 
van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd 
zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs; 

k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde 
gebouwen - welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het 
verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, 
standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen; 

l. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de 
gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van 
delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

m. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige 
onroerende zaken die dienen als woning. 

2. De vrijstelling voor de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken voor de 
eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet het genot heeft 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. 

3. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de 
gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende 
zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan 
woondoeleinden. 

 
Artikel 5  Belastingtarieven 
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage 

bedraagt voor:  
a. de gebruikersbelasting 0,17506%; 
b. de eigenarenbelasting  

1.  voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,10918%; 
2.  voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,21288%. 

 
Artikel 6  Wijze van heffing 
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 7  Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen   

worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag. 
2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid geldt, in geval de verschuldigde bedragen door 

middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen 
moeten worden betaald volgens het incasso reglement. In dat geval geldt dat het totaalbedrag 
van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag 
bevat hoger moet zijn dan € 20,-. 

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 
 
Artikel 8  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de 
invordering van de onroerende-zaakbelastingen. 
 
Artikel 9  Overgangsrecht 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Invorderingswet%201990/article=9
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Algemene%20Termijnenwet
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De 'Verordening op de heffing en invordering onroerende-zaakbelastingen 2018' van 19 december 
2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang 
van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 
die datum hebben voorgedaan. 
 
Artikel 10  Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
 
 
 
 
Artikel 11  Citeertitel 
1.14.24 Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019’. 
 
 
Stichtse Vecht, 18 december 2018 
 
  
Griffier Voorzitter 
 
 
  Origineel besluit is ondertekend 
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Verordening op de heffing en invordering van belastingen op 
roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 
 
Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 
 
Overheidsorganisatie 
 

Gemeente Stichtse Vecht 

Officiële naam 
regeling 
 

Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende 
woon- en bedrijfsruimten 2019 

Citeertitel 
 

Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 

Vastgesteld door  
 

Gemeenteraad  

Onderwerp financiën en economie 
 

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende 
woon- en bedrijfsruimten 2018, zoals vastgesteld op 19 december 2017 door de raad van Stichtse 
Vecht. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Artikel 221 van de Gemeentewet. 
 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Vaststellen verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende 
woon- en bedrijfsruimten 2019 
 
Begrotingswijziging 
 
 
Datum raadsvergadering 
18 december 2018 
 
Commissie 
4 december 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/18/143176-VB/18/93894 
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Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
Geen. 
 
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 

 
Datum 
inwerking- 
treding 

Terugwerkende  
kracht t/m 

Datum 
uitwerking- 
treding 

Betreft Datum 
ondertekening 
Bron 
bekendmaking 

Kenmerk  
voorstel 

01-01-2019   Nieuwe  
regeling  

18-12-2018 
Gemeenteblad 

 

 
 
Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van  13 november 2018;  
 
gehoord de werksessie van 4 december 2018; 
 
gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de 
 
Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- 
en bedrijfsruimten 2019 
 
Artikel 1  Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a.  ruimte: een roerende woon- of bedrijfsruimte, welke duurzaam aan een plaats gebonden is en 

dient tot permanente bewoning of permanent gebruik; 
b. woonruimte: een ruimte waarvan de vastgestelde waarde in hoofdzaak kan worden toegerekend 

aan delen van de ruimte die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan 
woondoeleinden; 

c.  bedrijfsruimte: een ruimte die niet kan worden aangemerkt als woonruimte. 

Artikel 2  Belastingplicht 
1.  Onder de naam 'belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten' worden ter zake van binnen 

de gemeente gelegen ruimten twee directe belastingen geheven:  
a.   een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een 

    bedrijfsruimte, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht 
    gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting; 
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b.   een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een ruimte 
het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: 
eigenarenbelasting. 

2.  Bij de gebruikersbelasting wordt:  
a. gebruik door degene aan wie een deel van een bedrijfsruimte in gebruik is gegeven, 

   aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; 
b.  het ter beschikking stellen van een bedrijfsruimte voor volgtijdig gebruik aangemerkt als 

gebruik door degene die de ruimte ter beschikking heeft gesteld. 
3.   Degene die een in het vorige lid bedoelde bedrijfsruimte in gebruik heeft gegeven of ter 

beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie 
die ruimte of deel daarvan in gebruik is gegeven of ter beschikking is gesteld. 

Artikel 3  Belastingobject 
Als één ruimte wordt aangemerkt: 
a.  een binnen de gemeente gelegen ruimte; 
b.  een gedeelte van een in onderdeel a bedoelde ruimte dat blijkens zijn indeling is bestemd om als 

een afzonderlijk geheel te worden gebruikt; 
c.  een samenstel van twee of meer onder a bedoelde ruimten of in onderdeel b bedoelde 

gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden 
beoordeeld, bij elkaar behoren; 

d.  het binnen de gemeente gelegen deel van een in onderdeel a bedoelde ruimte, van een in 
onderdeel b bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel c bedoeld samenstel. 

Artikel 4  Maatstaf van heffing 
1.  De heffingsmaatstaf is de waarde die aan de ruimte dient te worden toegekend indien de volle 

en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de 
ruimte in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou 
kunnen nemen. 

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een bedrijfsruimte, met 
uitzondering van ruimten die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet 
1988  vastgestelde registers van beschermde monumenten, bepaald op de vervangingswaarde 
indien dit leidt tot een hogere waarde dan die ingevolge het eerste lid. Bij de berekening van de 
vervangingswaarde wordt rekening gehouden met:  
a.  de aard en de bestemming van de ruimte; 
b.  de sedert de stichting van de ruimte opgetreden technische en functionele veroudering  
 waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt genomen. 

3.  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een ruimte in aanbouw bepaald op 
de vervangingswaarde, bedoeld in het tweede lid. Onder een ruimte in aanbouw wordt verstaan 
een roerende zaak of gedeelte daarvan waarvoor een bouwvergunning in de zin van de 
Woningwet  is afgegeven en dat door bouw nog niet geschikt is voor gebruik overeenkomstig de 
beoogde bestemming. 

4.  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een woonruimte, die deel uitmaakt 
van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928  aangewezen landgoed dat voldoet aan de 
voorwaarden genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, 
bepaald met inachtneming van een vooronderstelde verplichting om het landgoed gedurende 
een tijdvak van 25 jaren als zodanig in stand te houden en geen opgaand hout te vellen anders 
dan volgens de regels van normaal bosbeheer noodzakelijk of gebruikelijk is. Ruimten die 
dienstbaar zijn aan de woonruimte worden geacht deel uit te maken van die woonruimte. 

5.  Met betrekking tot een ruimte als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel d, wordt de waarde 
gesteld op een evenredig deel van de waarde die dient te worden toegekend aan de gehele 
ruimte. 

Artikel 5  Vrijstellingen 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Monumentenwet%201988
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Monumentenwet%201988
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Woningwet
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Natuurschoonwet%201928
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Rangschikkingsbesluit%20Natuurschoonwet%201928/article=8


 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
 

 

Pagina 44 van 93 18
. r

vs
+r

bs
 B

el
as

tin
gv

er
or

de
ni

ng
 

20
19

/V
Iv

44
 

 

1.  In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten 
aanmerking gelaten, de waarde van:  
a.   glasopstanden die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, 

voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit cultuurgrond die bedrijfsmatig wordt 
geëxploiteerd ten behoeve van de land- of bosbouw. Onder cultuurgrond wordt mede 
begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig 
aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als 
voedingsbodem te gebruiken; 

b.  ruimten die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van 
openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met 
uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning; 

c.  ruimten ten behoeve van waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden 
beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, een 
en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning; 

d.  ruimten die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden 
beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, een 
en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning; 

e.  werktuigen die van een ruimte kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van 
betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als ruimten zijn aan 
te merken. 

f.  bedrijfsruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van 
de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige bedrijfsruimten die bestemd zijn te 
worden gebruikt voor het geven van onderwijs; 

g.  ruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt ten behoeve van begraafplaatsen, 
urnentuinen en crematoria, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten 
die dienen als woning. 

2.  De vrijstelling met betrekking tot de in het eerste lid, onderdeel f, bedoelde bedrijfsruimte geldt 
niet voor de eigenarenbelasting voor zover de gemeente van die ruimten niet het genot heeft 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. 

3. In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de 
gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de bedrijfsruimte 
die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 

Artikel 6  Waardepeildatum 
1. De heffingsmaatstaf wordt bepaald naar de waarde die de ruimte op de waardepeildatum heeft 

naar de staat waarin de ruimte op die datum verkeert. 
2.  De waardepeildatum ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt 

bepaald. 
3.  Indien een ruimte in het kalenderjaar voorafgaande aan het begin van het kalenderjaar waarvoor 

de waarde wordt bepaald:  
 a.  opgaat in een andere ruimte dan wel in meer ruimten, of 
b.  wijzigt als gevolg van hetzij bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging, hetzij 
  verandering van bestemming, of 
c.  een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de ruimte 
 geldende, bijzondere omstandigheid, wordt, in afwijking van het eerste lid, de waarde  
 bepaald naar de staat van die ruimte bij het begin van het kalenderjaar. 

Artikel 7  Belastingtarieven 
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage 
bedraagt voor:  
a.  de gebruikersbelasting 0,17506%; 
b.  de eigenarenbelasting  

1.  voor roerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,10918%; 
2.  voor roerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,21288%. 
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Artikel 8  Wijze van heffing 
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 9  Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen worden 

betaald binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag. 
2.  In afwijking van het gestelde in het eerste lid geldt, in geval de verschuldigde bedragen door 

middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen 
moeten worden betaald volgens het incasso reglement. In dat geval geldt dat het totaalbedrag 
van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag 
bevat hoger moet zijn dan € 20,-. 

3.  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 

Artikel 10  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten. 
 
Artikel 11  Overgangsrecht 
De ‘Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 
2018’ van 19 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid 
genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de 
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 
 
Artikel 12  Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking. 
2.  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
 
Artikel 13  Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening belastingen op roerende woon- en 
bedrijfsruimten 2019. 
 
 
 
Stichtse Vecht, 18 december 2018 
 
  
Griffier        Voorzitter 
 
 
  Origineel besluit is ondertekend 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Algemene%20Termijnenwet
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Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019 
 
 
Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 
 
Overheidsorganisatie 
 

Gemeente Stichtse Vecht 

Officiële naam regeling 
 

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019 

Citeertitel 
 

Verordening rioolheffing 2019 

Vastgesteld door  
 

Gemeenteraad  

Onderwerp financiën en economie 
 

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018, zoals 
vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017 door de raad van Stichtse Vecht. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Artikel 228a van de Gemeentewet. 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
Geen. 
 
 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Belastingverordeningen 2019 
 
Begrotingswijziging 
 
 
Datum raadsvergadering 
18 december 2018 
 
Commissie 
4 december 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/18/143176-VB/18/93894 
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Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
 
Datum 
inwerking- 
treding 

Terugwerkende  
kracht t/m 

Datum 
uitwerking- 
treding 

Betreft Datum 
ondertekening 
Bron 
bekendmaking 

Kenmerk  
voorstel 

01-01-2019   Nieuwe  
regeling  

18-12-2018 
Gemeenteblad 

 

 
 
Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
Verordening rioolheffing 2019 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;  
 
gehoord de commissie van 4 december 2018; 
 
gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de 
 
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019 
 
Artikel 1  Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 
a.  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan; 
b.  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, 

verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in 
beheer of in onderhoud bij de gemeente; 

c. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft; 
d.  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater. 

1.15 Artikel 2  Aard van de belasting 
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die 
voor de gemeente verbonden zijn aan: 
a.  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de 

zuivering van huishoudelijk afvalwater; en 
b.  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, 

alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 
beperken. 

1.16 Artikel 3  Belastbaar feit en belastingplicht 
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De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op 
de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. 
 
Als gebruiker wordt aangemerkt:  
a.  degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, 

bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt; 
b.  ingeval een gedeelte van een perceel - niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 - voor gebruik 

is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan. 

Artikel 4  Zelfstandige gedeelten 
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als 
afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig 
bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één 
geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt. 
 
Artikel 5  Maatstaf van heffing 
1. De belasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt geheven naar het aantal kubieke meters 

water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. 
Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op 90% van het aantal kubieke meters 
leidingwater en grondwater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande 
verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt. Indien het water van een 
waterbedrijf betrokken wordt dan wordt het verbruik gelijk gesteld aan 90% van het op de 
jaarafrekening vermelde aantal kubieke meters waterverbruik over de aaneengesloten periode 
van twaalf (12) maanden. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf 
(12) maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald.  

2.  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien 
van een:  
a. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of 
b.  bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in 

bedrijf is geweest kan worden afgelezen. 
De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water 
geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling. 

3. Indien wordt aangetoond dat bij gecombineerde objecten (woningen met een bedrijf) 
bedrijfsmatig minimaal 20% van de toegevoerde hoeveelheid water niet op de riolering wordt 
geloosd, en een aparte watermeter hiervoor ontbreekt, wordt de hoeveelheid afvalwater per 
persoon per adres bepaald op 45 m³. 

4. Indien wordt aangetoond dat bij bedrijven, niet zijnde bedrijfsverzamelgebouwen minimaal 20% 
van de toegevoerde hoeveelheid water niet op de riolering wordt geloosd, en een aparte 
watermeter hiervoor ontbreekt, wordt de hoeveelheid afvalwater bepaald op 300 m³. 

5. Indien voor de in artikel 3 bedoelde percelen in verband met het ontbreken van afzonderlijke 
watermeters niet de hoeveelheid water kan worden vastgesteld zoals hiervoor omschreven, 
wordt: 

 De belasting vastgesteld op het tarief zoals vermeld in artikel 6 onder a. 
6. Van nieuwe gebruikers van voor woning bestemde eigendommen wordt, zolang geen gegevens 

als bedoeld in het eerste lid van dit artikel bekend zijn, de hoeveelheid water bepaald op 45 m³ 
per persoon. 

7. Van nieuwe gebruikers van niet voor woning bestemde eigendommen wordt, zolang geen 
gegevens als bedoeld in het eerste lid van dit artikel bekend zijn, de hoeveelheid water bepaald 
op 150 m³. 

8. Het aantal kubieke meters water genoemd in lid 3 t/m 7 zijn gebaseerd op 100%. Hiervan dient 
voor de aanslagberekening 90% te worden genomen.  

  
Artikel 6  Belastingtarieven 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelverordeningSPrioolheffingSPA#artikelSP4SPzelfstandigeSPgedeelten2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelverordeningSPrioolheffingSPA#artikelSP3SPbelastbaarSPfeitSPenSPbelastingplicht2
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Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor het afvoeren van: 
a. 0 tot en met 75 m³ water    € 177,70 per jaar; 
b. 76 tot en met 150 m³ water    € 241,17 per jaar; 
c. 151 tot en met 300 m³ water    € 356,52 per jaar; 
d. indien meer dan 300m³ water wordt afgevoerd,  

wordt het onder c vermelde bedrag verhoogd met  €   89,57 
voor elke hoeveelheid van 100m³ water  
of een gedeelte daarvan; 

e. seizoensplaats      € 126,93 per jaar; 
 
Artikel 7  Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 8  Wijze van heffing 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 9  Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1.  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang 

van de belastingplicht. 
2. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het belastingjaar aanvangt, 

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

3.  Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het belastingjaar eindigt, 
bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar 
verschuldigde deel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle 
kalendermaanden overblijven. 

 
Artikel 10  Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen worden 

betaald binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag. 
2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid geldt, in geval de verschuldigde bedragen door 

middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen 
moeten worden betaald volgens het incasso reglement. In dat geval geldt dat het totaalbedrag 
van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag 
bevat hoger moet zijn dan € 20,-. 

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 
 
Artikel 11  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de rioolheffing. 
 
Artikel 12  Overgangsrecht 
De ‘Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018’ van 19 december 2017, wordt 
ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, 
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan. 
 
Artikel 13  Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2.  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
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1.17 Artikel 14  Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening rioolheffing 2019’. 
 
Stichtse Vecht, 18 december 2018 
Griffier Voorzitter 
 
  Origineel besluit is ondertekend 
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Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 
2019 
 
Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 
 
Overheidsorganisatie 
 

Gemeente Stichtse Vecht 

Officiële naam regeling 
 

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019 

Citeertitel 
 

Verordening afvalstoffenheffing 2019 

Vastgesteld door  
 

Gemeenteraad  

Onderwerp financiën en economie 
 

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017 door de raad van Stichtse Vecht. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
Geen. 
 
 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Vaststellen verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing   
2019 
 
Begrotingswijziging 
 
 
Datum raadsvergadering 
18 december 2018 
 
Commissie 
4 december 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/18/143176-VB/18/93894 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20milieubeheer/article=15.33
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Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
 
Datum 
inwerking- 
treding 

Terugwerkende  
kracht t/m 

Datum 
uitwerking- 
treding 

Betreft Datum 
ondertekening 
Bron 
bekendmaking 

Kenmerk  
voorstel 

01-01-2019   Nieuwe  
regeling  

18-12-2018 
Gemeenteblad 

 

 
Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
Verordening afvalstoffenheffing 2019 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;  
 
gehoord de commissie van 4 december 2018; 
 
gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de 
 
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 
2019 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in 
de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer. 
 
Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit 
1.  Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 

15.33 van de Wet milieubeheer. 
2. De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt 

naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten 
aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een 
verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

Artikel 3 Belastingplicht 
De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al 
dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel 
ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting 
tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 
 
Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20milieubeheer/article=15.33
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20milieubeheer/article=15.33
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20milieubeheer/article=15.33
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20milieubeheer/article=15.33
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20milieubeheer/article=10.21
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20milieubeheer/article=10.22
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20milieubeheer/article=10.21
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20milieubeheer/article=10.22
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De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel. 
 

Artikel 5 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 6 Wijze van heffing 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1.  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang 

van de belastingplicht. 
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 2019 
opgenomen tarieven hoger wordt als gevolg van wijziging in het aantal personen dat gebruik 
maakt van het perceel, 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, 
respectievelijk na de wijziging als hiervoor bedoeld, nog volle kalendermaanden overblijven. 

3.  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel met toepassing van de 
in hoofdstuk 1.1 van de Tarieventabel behorende bij de verordening afvalstoffenheffing 2019 
opgenomen tarieven lager wordt als gevolg van wijziging in het aantal personen dat gebruik 
maakt van het perceel, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de 
voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, 
respectievelijk na de wijziging als hiervoor bedoeld, nog volle kalendermaanden overblijven. 

Artikel 8 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen worden 

betaald binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag. 
2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid geldt, in geval de verschuldigde bedragen door 

middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen 
moeten worden betaald volgens het incasso reglement. In dat geval geldt dat het totaalbedrag 
van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag 
bevat hoger moet zijn dan € 20,-. 

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 
 
Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de afvalstoffenheffing. 
 
Artikel 10 Overgangsrecht 
De ‘Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018’ van 19 december 2017, 
wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de 
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die 
datum hebben voorgedaan. 
 
Artikel 11 Inwerkingtreding 
1.  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2.  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
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Artikel 12 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening afvalstoffenheffing 2019’. 
 
 
Stichtse Vecht, 18 december 2018 
 
  
Griffier Voorzitter 
 

  Origineel besluit is ondertekend 



 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
 

 

Pagina 55 van 93 18
. r

vs
+r

bs
 B

el
as

tin
gv

er
or

de
ni

ng
 

20
19

/V
Iv

55
 

 

Tarieventabel  
behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2019 
 
Algemeen 
De bedragen genoemd in deze tabel worden uitsluitend weergegeven in euro's en zijn inclusief 
omzetbelasting indien deze verschuldigd is. 
 
Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing 
 
1.1 De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar: 
1.1.1  Indien het perceel wordt gebruikt door één persoon   148,82 
1.1.2 Indien het perceel wordt gebruikt door meer dan één persoon   225,48 

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

  
1.1.3 In afwijking van onderdeel 1.1.1 en 1.1.2 wordt de belasting indien het  
 perceel niet permanent bewoond mag worden   148,82  
1.1.4 In afwijking van onderdeel 1.1.1 t/m 1.1.3 wordt de belasting indien  
 het perceel is gelegen buiten de 300 meter grens aan de Scheendijk  249,73 
  
 Voor zover er heffing plaatsvindt ingevolge onderdeel 1.1.1 en 1.1.2 vindt er  
 geen heffing plaats ingevolge onderdeel 1.1.3 of 1.1.4. 
 
1.1.5 De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1.1 en 1.1.2 wordt vermeerderd  

voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht  
later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht in bruikleen hebben van 
een éxtra (= boven hetgeen volgens de gemeentelijke afvalstoffenverorde- 
ning aan het perceel is verstrekt): 

1.1.5.1  Container van 140 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen,  
per extra container met          98,45 

1.1.5.2  Container van 240 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen,  
per extra container met        120,36 

 
Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing 
 
1.2  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het  
 op aanvraag omwisselen of vervangen van 
1.2.1 Een container, per keer     38,24 
1.2.1.2 Een toegangspasje voor een ondergrondse container, per keer     27,30 
1.2.2 Extra inzameling grof vuil, op afroep     64,01 
 
 
Behorende bij het raadsbesluit van 18 december 2018 
 
De griffier van gemeente Stichtse Vecht, 
 

          
 
  

Origineel tabel is ondertekend 
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Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting  
2019 
 
 
Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 
 
Overheidsorganisatie 
 

Gemeente Stichtse Vecht 

Officiële naam regeling 
 

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019 

Citeertitel 
 

Verordening hondenbelasting 2019 

Vastgesteld door  
 

Gemeenteraad  

Onderwerp financiën en economie 
 

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017 door de raad van Stichtse Vecht. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Artikel 226 van de Gemeentewet. 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
Geen. 
 
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Vaststellen verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019 
 
Begrotingswijziging 
 
 
Datum raadsvergadering 
18 december 2018 
 
Commissie 
4 december 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/17/122063-VB/17/08829 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=226
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Datum 
inwerking- 
treding 

Terugwerkende  
kracht t/m 

Datum 
uitwerking- 
treding 

Betreft Datum 
ondertekening 
Bron 
bekendmaking 

Kenmerk  
voorstel 

01-01-2019   Nieuwe  
regeling  

18-12-2018 
Gemeenteblad 

 

 
Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
Verordening hondenbelasting 2019 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;  
 
gehoord de commissie van 4 december 2018; 
 
gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de 
 
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 
2019 
 
Artikel 1 Belastbaar feit 
Onder de naam 'hondenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van een 
hond binnen de gemeente. 
 
Artikel 2 Belastingplicht 
1.  Belastingplichtig is de houder van een hond. 
2.  Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich 

heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is. 
3.  Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden 

van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet  
bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden. 

 
Artikel 3 Vrijstellingen 
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: 
a.  die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig 

door een blind persoon worden gehouden; 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=226
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet%20/article=231
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Besluit%20houders%20van%20dieren/article=3.7
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b.  die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig 
door een gehandicapt persoon worden gehouden; 

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; 
e. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden 

gehouden. 
f. die tijdelijk worden gehouden voor het opleiden tot blindengeleidehond; 
g. die tijdelijk worden gehouden voor het opleiden tot gehandicaptenhond; 
h. waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma van de Koninklijke 

Nederlandse Politiehonden Vereniging, mits de houder zich verbonden heeft om zijn 
hond en begeleider, naar wiens bevelen hij gehoorzaamt, op aanvraag ter 
beschikking te stellen aan de politie; 

i. die gehouden worden als reddingshond en waarvan de houder in bezit is van een 
geldig certificaat van de Stichting Inzet reddingshonden Nederland. 

 
Artikel 4 Maatstaf van heffing 
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden. 
 
Artikel 5 Belastingtarief 
1.  De belasting bedraagt per belastingjaar:  

a.  voor een eerste hond € 66,20; 
b.  voor een tweede en iedere volgende hond € 88,15. 

2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in een kennel, 
per belastingjaar, per kennel € 157,75. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder 
een kennel verstaan een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit 
houders van dieren, bestemd en gebruikt voor het fokken van honden voor de verkoop of 
aflevering van nakomelingen. 

 
Artikel 6 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 7 Wijze van heffing 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1.  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, als dit later is, bij de 

aanvang van de belastingplicht. 
2.  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de 

loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting voor 
het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat 
jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, 
respectievelijk de toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven. 

3.  Als de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in 
de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel 
twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het 
einde van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle 
kalendermaanden overblijven.  

 
Artikel 9 Termijnen van betaling 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Besluit%20houders%20van%20dieren/article=3.7
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Besluit%20houders%20van%20dieren/article=3.7
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Besluit%20houders%20van%20dieren/article=3.7
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1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen 
worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag. 

2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid geldt, in geval de verschuldigde bedragen door 
middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen 
moeten worden betaald volgens het incasso reglement. In dat geval geldt dat het 
totaalbedrag van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar 
één aanslag bevat hoger moet zijn dan € 20,-. 

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 
 
Artikel 10 Aangifte 
1.  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar ontstaat dan wel het aantal honden 

dat door de belastingplichtige wordt gehouden wijziging ondergaat, moet de 
belastingplichtige binnen veertien dagen na het tijdstip waarop de belastingplicht is ontstaan 
of de wijziging van het aantal honden heeft plaatsgevonden, bij de in artikel 231, tweede lid, 
onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar schriftelijk verzoeken om te 
worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.  

2.  De belastingplichtige die niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar is 
uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het 
belastingjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen een maand na afloop van die zes 
maanden bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde 
gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het 
doen van aangifte.  

 
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de hondenbelasting. 
 
Artikel 12 Overgangsrecht 
De ‘Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018’ van 18 december 2017, 
wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de 
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die 
datum hebben voorgedaan. 
 
Artikel 13 Inwerkingtreding 
1.  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking. 
2.  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
 
Artikel 14 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening hondenbelasting 2019’. 
 
 
Stichtse Vecht, 18 december 2018 
 
  
Griffier Voorzitter 
 
 
  Origineel besluit is ondertekend 
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Verordening op de heffing en invordering van 
watertoeristenbelasting 2019 
 
Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 
 
Overheidsorganisatie 
 

Gemeente Stichtse Vecht 

Officiële naam 
regeling 
 

Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 
2019 

Citeertitel 
 

Verordening watertoeristenbelasting 2019 

Vastgesteld door  
 

Gemeenteraad  

Onderwerp financiën en economie 
 

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 
2018, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017 door de raad van Stichtse Vecht. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Artikel 224 van de Gemeentewet. 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
Geen. 
 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Vaststellen verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 
2019 
 
Begrotingswijziging 
 
 
Datum raadsvergadering 
18 december 2018 
 
Commissie 
4 december 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/18/143176-VB/18/93894 
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Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
 
Datum 
inwerking- 
treding 

Terugwerkende  
kracht t/m 

Datum 
uitwerking- 
treding 

Betreft Datum 
ondertekening 
Bron 
bekendmaking 

Kenmerk  
voorstel 

01-01-2019   Nieuwe  
regeling  

18-12-2018 
Gemeenteblad 

 

 
Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
Verordening watertoeristenbelasting 2019 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;  
 
gehoord de commissie van 4 december 2018; 
 
gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de 
 
Verordening op de heffing en invordering van 
watertoeristenbelasting 2019 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 
a.  vaartuig:      een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor  

vakantie- of andere recreatieve doeleinden; 
b.  lengte:      de lengte over alles; 
c. oppervlakte:     het product van de grootste lengte vermenigvuldigd  

met de grootste breedte; 
d.  vaste ligplaats:     een ligplaats die naar plaatselijk gebruik, zulks ter  

beoordeling van het college van burgemeester en 
wethouders, is bestemd voor het regelmatig afmeren 
of ter anker leggen van een vaartuig en die ter 
beschikking wordt gesteld voor eenzelfde vaartuig 
gedurende een seizoen; 

e.  etmaal:      een aaneengesloten tijdvak van 24 uren,  
aanvangend om 21.00 uur; 

f.  maand:      een aaneengesloten tijdvak van 30 etmalen; 
g.  seizoen:      het tijdvak van 1 april tot 1 oktober; 
h.  schipper:      de gezagvoerder van een vaartuig of degene die  

deze vervangt. 
i. particulier:      een natuurlijk persoon die buiten de uitoefening van  

een bedrijf of beroep gelegenheid biedt tot verblijf; 
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j. particulier verhuurde ligplaats of vaartuig:  een ligplaats die of vaartuig dat door een particulier  
ter beschikking wordt gesteld voor het houden van 
verblijf tegen een vergoeding in welke vorm dan ook. 

Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam 'watertoeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van 
verblijf op vaartuigen die aanwezig zijn in wateren binnen de gemeente tegen een vergoeding in 
welke vorm dan ook, door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de 
basisregistratie personen zijn ingeschreven. 
 
Artikel 3 Belastingplicht 
1.  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 door 

het ter beschikking stellen van ligplaatsen of vaartuigen. 
2.  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf 

houdt als bedoeld in artikel 2. 
3.  Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is belastingplichtig:  

- de schipper, 
- de eigenaar of de gebruiker van een vaartuig, of 
- degene die werkelijk verblijf houdt aan boord van een dergelijk vaartuig. 

 
Artikel 4 Vrijstellingen 
De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf: 
1.  door degenen die verblijf houden aan boord van:  

a.  een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging of verzorging van zieken, van 
gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van bejaarden; 

b.  kano's, roei- en volgboten tot een lengte van 4 meter; 
c.  een vaartuig dat tijdelijk uit hoofde van zijn of haar beroep werkzaamheden verricht; 
d.  een vaartuig dat zich op last of bevel van de overheid in het gemeentelijke watergebied 

bevindt; 
2.  waarvoor de gemeente belasting heft ingevolge de verordening op de heffing en invordering van 

toeristenbelasting; 
3.  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 , die 

rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet , 
en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de 
Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. 

 
Artikel 5 Maatstaf van heffing 
1. De belasting wordt geheven naar het aantal etmalen dat verblijf is gehouden in belastingtijdvak. 
2.  Voor de toepassing van het eerste lid wordt een gedeelte van een etmaal voor een vol etmaal 

gerekend. 
3.  In afwijking van het eerste lid wordt voor het houden van verblijf aan vaste ligplaatsen, als 

bedoeld in artikel 3, eerste lid van deze verordening, de belasting geheven naar het oppervlakte 
van het vaartuig en de duur - maand of seizoen - van het gebruik van de ligplaats. 

4.  Voor de toepassing van het derde lid wordt een gedeelte van een vierkante meter (m2) naar 
beneden afgerond op een volle vierkante meter (m2). 

5. In afwijking van het derde lid wordt op een door belastingplichtige bij de aangifte gedane 
aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op basis van de maatstaf van het eerste lid indien 
blijkt dat dit tot een lager belastingbedrag leidt dan op basis van het derde lid zou worden 
geheven. 

 
Artikel 6 Belastingtarief 
1. Het tarief voor de belasting als berekend op basis van artikel 5, eerste lid van deze verordening 

bedraagt per persoon, per overnachting € 1,35. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Vreemdelingenwet%202000/article=29
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Vreemdelingenwet%202000/article=8
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2. Het tarief voor de belasting als berekend op basis van artikel 5, derde lid van deze verordening 
bedraagt per seizoen; 
a. voor een vaartuig met een oppervlakte van minder dan zestien (16) vierkante meter (m²) 

€ 25,15. 
b. voor een vaartuig met een oppervlakte van tenminste zestien (16) vierkante meter (m²), 

maar minder dan zesentwintig (26) vierkante meter (m²) € 70,90. 
c. voor een vaartuig met een oppervlakte van tenminste zesentwintig (26) vierkante meter 

(m²) € 113,20. 
3. Het tarief voor de belasting als berekend op basis van artikel 5, derde lid van deze verordening 

bedraagt per maand;  
a. voor een vaartuig met een oppervlakte van minder dan zestien (16) vierkante meter (m²) 

€ 5,00. 
b. voor een vaartuig met een oppervlakte van tenminste zestien (16) vierkante meter (m²), 

maar minder dan zesentwintig (26) vierkante meter (m²) € 14,00. 
c. voor een vaartuig met een oppervlakte van tenminste zesentwintig (26) vierkante meter 

(m²) € 22,30. 
 
Artikel 7 Belastingtijdvak 
Het belastingtijdvak is gelijk aan het seizoen. 
 
Artikel 8 Wijze van belastingheffing 
1. De belasting welke is ontstaan ingevolge artikel 3, eerste lid, wordt bij wege van aanslag 

geheven. 
2. Naast de in het eerste lid genoemde wijze van heffing kan de belasting worden geheven bij 

wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het aanmelden 
via telefoon of ander communicatiemiddel bij een bedrijf dat in opdracht van de gemeente inning 
van de kadegelden verzorgt. 

3. In alle overige gevallen wordt de belasting geheven door middel van nota of andere schriftuur. 
 
Artikel 9 Voorlopige aanslag 
Na aanvang van het belastingtijdvak, doch niet voor 1 mei, kan aan de belastingplichtige een 
voorlopige aanslag worden opgelegd tot ten hoogste 75% van het bedrag waarop de aanslag over 
het tijdvak vermoedelijk zal worden vastgesteld. 
 
Artikel 10 Aanslaggrens 
Geen belastingaanslag wordt opgelegd indien het aantal etmalen dat gelegenheid tot verblijf is of 
wordt gegeven, gedurende het belastingtijdvak minder dan tien zal of heeft belopen. 
 
Artikel 11 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen worden 

betaald binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag. 
2. De door middel van nota of andere schriftuur geheven belasting is verschuldigd op het tijdstip 

waarop de vergoeding ter zake van het verblijf van het vaartuig wordt bepaald, of indien dat 
tijdstip eerder valt, op het tijdstip waarop het in het in artikel 2 bedoelde verblijf van het vaartuig 
wordt beëindigd. 

3.  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 
termijnen. 

 
Artikel 12 Aanmeldingsplicht 
De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na 
het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot verblijf verschaft, zulks schriftelijk te 
melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen 
gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet. 

http://modelverordeningen.sdu.nl/modelverordeningen/modelverordening/index.jsp?url=regelingen/ModelverordeningSPwatertoeristenbelasting#artikelSP3SPbelastingplicht
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=231
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Artikel 13 Aangifteplicht 
De belastingplichtige die niet binnen een maand na afloop van het belastingjaar is uitgenodigd tot het 
doen van aangifte of aan wie niet binnen een maand na afloop van het belastingjaar een aanslag is 
opgelegd, is gehouden binnen veertien dagen na afloop van die maand bij het college van 
burgemeester en wethouders een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van 
aangifte. 
 
Artikel 14 Vaststellen ambtshalve aanslag 
De gemeente behoudt zich het recht voor bij gebrek aan een (tijdige) aangifte door belastingplichtige, 
de grondslag voor de berekening van de toeristenbelasting te schatten en de belasting middels een 
ambtshalve aanslag op te leggen. 
 
Artikel 15 Administratieve verplichtingen en verblijfregister 
1. Belastingplichtige is gehouden een administratie bij te houden ter zake van het verblijf, waartoe 

belastingplichtige gelegenheid biedt, dan wel heeft geboden. 
2. De gemeente verstrekt ten aanzien van de in het eerste lid genoemde administratie kosteloos 

een standaard verblijfregister. 
3. Belastingplichtige mag gebruik maken van een andere administratie of administratievorm dan 

het in het tweede lid genoemde nachtverblijfregister, indien deze administratie of 
administratievorm tenminste gelijkduidende gegevens bevat en een administratieve controle op 
de verblijfsadministratie mogelijk maakt. 

 
Artikel 16 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de watertoeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 17 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de watertoeristenbelasting. 
 
Artikel 18 Overgangsrecht 
De ‘Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2018’ van 19 december 
2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 19, tweede lid genoemde datum van ingang van 
de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die 
datum hebben voorgedaan. 
 
Artikel 19 Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
 
Artikel 20 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: ’Verordening watertoeristenbelasting 2019’. 
 
 
Stichtse Vecht, 18 december 2018 
Griffier         Voorzitter 
  

Origineel besluit is ondertekend 
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Verordening op de heffing en invordering van kadegelden 2019 
 
Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 
 
Overheidsorganisatie 
 

Gemeente Stichtse Vecht 

Officiële naam regeling 
 

Verordening op de heffing en invordering van kadegelden 2019 

Citeertitel 
 

Verordening kadegelden 2019 

Vastgesteld door  
 

Gemeenteraad  

Onderwerp financiën en economie 
 

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van kadegelden 2018, zoals 
vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017 door de raad van Stichtse Vecht. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Artikel 229, eerste lid 1 onderdeel a, van de Gemeentewet. 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
Geen. 
 
 
 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Vaststellen verordening op de heffing en invordering van kadegelden 2019 
 
Begrotingswijziging 
 
 
Datum raadsvergadering 
18 december 2018 
 
Commissie 
4 december 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/18/143176-VB/18/93894 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=226
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Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
 
Datum 
inwerking- 
treding 

Terugwerkende  
kracht t/m 

Datum 
uitwerking- 
treding 

Betreft Datum 
ondertekening 
Bron 
bekendmaking 

Kenmerk  
voorstel 

01-01-2019   Nieuwe  
regeling  

18-12-2018 
Gemeenteblad 

 

 
Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
Verordening kadegelden 2019 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;  
 
gehoord de commissie van 4 december 2018; 
 
gelet op artikel 229, eerste lid aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de 
 
Verordening op de heffing en invordering van kadegelden 2019 
 
Artikel 1 Begripsbepaling 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. vaartuig:  een drijvend lichaam, dat bestemd of geschikt is voor het vervoer te water van 

personen of goederen of voor het dragen of vervoeren van al dan niet met het 
drijvende lichaam één geheel uitmakende voorwerpen;  

b. dag:  een tijdvak van 24 uur, aanvangende bij het gebruik van de openbare aanlegplaats:  
c. maand:  een kalendermaand; 
d. kwartaal: kalenderkwartaal; 
e. lengte:  de lengte over alles. 

 
Artikel 2 Belastbaar feit 
Er worden in de Stichtse Vecht, onder de benaming kadegelden, rechten geheven wegens het 
gebruik maken van de openbare aanlegplaatsen, zoals aangegeven op de bij deze verordening 
behorende kaart, waarop tevens is aangegeven waar walstroom beschikbaar is. 
 
Artikel 3 Belastingplicht 
Het recht wordt geheven van de reder, de eigenaar, de gezagvoerder, de schipper, de geleider of de 
gebruiker van het vaartuig. 
 
Artikel 4 Aanvang belastingplicht 
De belastingplicht ontstaat vanaf het moment dat feitelijk gebruik wordt gemaakt van de in artikel 2 
openbare aanlegplaatsen. 
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Artikel 5 Tarief 
1. Het recht wordt geheven naar de lengte van het vaartuig, 
2. Het recht bedraagt, per dag, per strekkende meter:  

a.  voor ligplaatsen met de beschikbaarheid van walstroom     € 1,25 
b.  voor ligplaatsen zonder de beschikbaarheid van walstroom    € 1,00 

3. Indien geen aangifte wordt gedaan zoals beschreven in artikel 8 lid 1 van deze verordening 
 wordt een recht van € 3,50 geheven bovenop het recht genoemd in artikel 5 lid 2. 
 
Artikel 6 Belastingtijdvak 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar; de rechten worden geheven in de periode van 1 april 
tot 1 november. 
 
Artikel 7 Vrijstellingen 
Kadegelden worden niet geheven ter zake van: 
1. een vaartuig, behorende aan de gemeente, provincie, rijkswaterstaat, de waterpolitie, voor zover 

dit vaartuig uitsluitend voor de openbare dienst wordt gebruikt; 
2. een vaartuig van een aannemer van werken voor de onder 1 genoemde openbare diensten, 

voor zover dit vaartuig voor de aangenomen werken wordt gebruikt; 
3. een jol of een sloep, die behoort tot de inventaris van een vaartuig en geen motorschip is; 
4. een hospitaalschip of een schip dat als zodanig dienst doet; 
een roeiboot of een kano behorende bij een onder deze verordening vallend vaartuig. 
 
Artikel 8 Wijze van heffing 
1. Het kadegeld wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte 

wordt aangemerkt het aanmelden via telefoon of ander communicatiemiddel bij een bedrijf dat in 
opdracht van de gemeente inning van de kadegelden verzorgt. Dit wordt door middel van borden 
op de openbare aanlegplaatsen aangegeven.  

2. Het kadegeld kan ook worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander 
schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt, door toezending of uitreiking van de schriftelijke 
kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

 
Artikel 9 Termijnen van betaling 
1.  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald 

op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, 
binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.  

2.    De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 
 
Artikel 10 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de kadegelden wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders  
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en invordering van de kadegelden. 
 
Artikel 12 Overgangsrecht 
De ‘Verordening op de heffing en invordering van kadegelden 2018’ van 19 december 2017, wordt 
ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, 
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan. 
 
Artikel 13 Inwerkingtreding 

http://www.wetten.nl/Invorderingswet%201990%20artikel%209
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1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
 
Artikel 14 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening kadegelden 2019’. 
 
 
 
Stichtse Vecht, 18 december 2018 
 
  
Griffier Voorzitter 
 
 
  Origineel besluit is ondertekend 
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Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019 
 
Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 
 
Overheidsorganisatie 
 

Gemeente Stichtse Vecht 

Officiële naam regeling 
 

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019 

Citeertitel 
 

Verordening marktgelden 2019 

Vastgesteld door  
 

Gemeenteraad  

Onderwerp financiën en economie 
 

 
 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2018, zoals 
vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017 door de raad van Stichtse Vecht. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Artikel 229 van de Gemeentewet. 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
Geen. 
 
 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Vaststellen verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019 
 
 
Begrotingswijziging 
 
 
Datum raadsvergadering 
18 december 2018 
 
Commissie 
4 december 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/18/143176-VB/18/93894 
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Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
 
Datum 
inwerking- 
treding 

Terugwerkende  
kracht t/m 

Datum 
uitwerking- 
treding 

Betreft Datum 
ondertekening 
Bron 
bekendmaking 

Kenmerk  
voorstel 

01-01-2019   Nieuwe  
regeling  

18-12-2018 
Gemeenteblad 

 

 
Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
Verordening marktgelden 2019 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;  
 
gehoord de commissie van 4 december 2018; 
 
gelet op artikel 229 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de 
 
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019 
 
 
Artikel 1 Belastbaar feit 
Terzake van het innemen van standplaatsen als bedoeld op de voor het houden van de wekelijkse 
warenmarkten bestemde terreinen, wordt onder de naam "marktgeld" een recht geheven 
overeenkomstig de navolgende bepalingen. 
 
Artikel 2 Belastingplicht 
Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie de standplaats is toegewezen. 
 
Artikel 3 Belastinggrondslag 
De heffingsgrondslag van de berekening van het marktgeld is de frontbreedte van de ingenomen 
standplaats. 
 
Artikel 4 Belastingtarief 
Het marktgeld bedraagt voor het innemen van een standplaats op een warenmarkt  
1. voor een kraam met een frontbreedte van maximaal 4 meter  € 9,40 
2. het onder a genoemde tarief wordt voor iedere strekkende meter frontbreedte, of gedeelte 

daarvan, vermeerderd met € 2,35 
3. voor het innemen van een terrein (anders dan door een kraam),  

zoals door een auto of door op de grond geëtaleerde artikelen, per m¹  € 2,35 
4. voor het innemen van een terrein door een zogenaamde standwerker  € 9,40 
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Artikel 5 Wijze van heffing 
1. Het marktgeld bedoeld in artikel 4, eerste, tweede en vierde lid, wordt geheven door middel van 

een kennisgeving per kwartaal, uitgaande van achtenveertig (48) weken op jaarbasis. 
2. Het verschuldigde bedrag wordt vooraf in rekening gebracht. 
3. Het marktgeld bedoeld in artikel 4, derde lid, wordt geheven door middel van een gedagtekende 

nota. 
4. Het college van burgemeester en wethouders stelt de modellen van de in dit artikel bedoelde 

bescheiden vast. 
 
Artikel 6 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 dient: 

a. het verschuldigde bedrag bedoeld in artikel 5, eerste lid, welke per kwartaal (12 weken) in 
rekening wordt gebracht, binnen één maand na dagtekening te worden voldaan; 

b. het verschuldigde bedrag bedoeld in artikel 5, derde lid binnen één maand na dagtekening 
te worden voldaan; 

2. De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 
termijnen. 

 
Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de marktgelden. 
 
Artikel 8 Overgangsrecht 
De ‘Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2018’ van 19 december 2017, wordt 
ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, 
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan. 
 
Artikel 9 Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
 
Artikel 10 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening marktgelden 2019’. 
 
 
 
Stichtse Vecht, 18 december 2018 
 
  
Griffier Voorzitter 
 
 
  Origineel besluit is ondertekend 
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Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 
2019 
 
Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 
 
Overheidsorganisatie 
 

Gemeente Stichtse Vecht 

Officiële naam regeling 
 

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2019 

Citeertitel 
 

Verordening forensenbelasting 2019 

Vastgesteld door  
 

Gemeenteraad  

Onderwerp financiën en economie 
 

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Deze regeling vervangt de verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2018, 
zoals vastgesteld op 19 december 2017 door de raad van Stichtse Vecht. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Artikel 223 van de Gemeentewet. 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
Geen. 
 
 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2019 
 
Begrotingswijziging 
 
 
Datum raadsvergadering 
18 december 2018 
 
Commissie 
4 december 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/18/143176-VB/18/93894 
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Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
 
Datum 
inwerking- 
treding 

Terugwerkende  
kracht t/m 

Datum 
uitwerking- 
treding 

Betreft Datum 
ondertekening 
Bron 
bekendmaking 

Kenmerk  
voorstel 

01-01-2019   Nieuwe  
regeling  

18-12-2018 
Gemeenteblad 

 

 
 
Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
Verordening forensenbelasting 2019 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;  
 
gehoord de commissie van 4 december 2018; 
 
Artikel 223 van de Gemeentewet. 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de 
 
Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 
2019 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning 
als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet. 
 
Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht 
1. Onder de naam 'forensenbelasting' wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke 

personen, die zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van 
het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. 

2.  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. 
 
Artikel 3 Vrijstellingen 
Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter 
bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend lichaam, waarvan hij het 
lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn 
hoofdverblijf vertoeft. 
 
Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
1.  De belasting wordt berekend naar de waarde in het economische verkeer van de woning. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=223
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2.  De waarde in het economische verkeer wordt bepaald op die welke aan de woning dient te 
worden toegekend indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden 
overgedragen en de verkrijger de woning in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk 
en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. 

3.  De waarde in het economische verkeer is die bij het begin van het belastingjaar. 
 
Artikel 5 Belastingtarief 
De belasting bedraagt 0,20336% van de waarde in het economisch verkeer van het object. 
 
Artikel 6 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 7 Wijze van heffing 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 8 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moet een aanslag worden 

betaald binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag. 
2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid geldt, in geval de verschuldigde bedragen door 

middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen 
moeten worden betaald volgens het incasso reglement. In dat geval geldt dat het 
totaalbedrag van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar 
één aanslag bevat hoger moet zijn dan € 20,-. 

3.  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde  
termijnen. 

 
Artikel 9 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de forensenbelasting. 
 
Artikel 11 Overgangsrecht 
De 'Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2018' van 19 december 2017, 
wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de 
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die 
datum hebben voorgedaan. 
 
Artikel 12 Inwerkingtreding 
1.  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. 
2.  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
 
Artikel 13 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening forensenbelasting 2019’. 
 
 
Stichtse Vecht, 18 december 2018 
 
  
Griffier Voorzitter 

Origineel besluit is ondertekend 
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Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 
2019 
 
Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 
 
Overheidsorganisatie 
 

Gemeente Stichtse Vecht 

Officiële naam regeling 
 

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2019 

Citeertitel 
 

Verordening parkeerbelastingen 2019 

Vastgesteld door  
 

Gemeenteraad  

Onderwerp financiën en economie 
 

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2018, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017 door de raad van Stichtse Vecht. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Artikel 225 van de Gemeentewet. 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
Geen. 
 
 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Vaststellen verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 
2019 
 
Begrotingswijziging 
 
 
Datum raadsvergadering 
18 december 2018  
 
Commissie 
4 december 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/18/143176-VB/18/93894 



 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
 

 

Pagina 76 van 93 18
. r

vs
+r

bs
 B

el
as

tin
gv

er
or

de
ni

ng
 

20
19

/V
Iv

76
 

 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
 
Datum 
inwerking- 
treding 

Terugwerkende  
kracht t/m 

Datum 
uitwerking- 
treding 

Betreft Datum 
ondertekening 
Bron 
bekendmaking 

Kenmerk  
voorstel 

01-01-2019   Nieuwe  
regeling  

18-12-2018 
Gemeenteblad 

 

 
Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
Verordening parkeerbelastingen 2019 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;  
 
gehoord de commissie van 4 december 2018; 
 
gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de 
 
Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 
2019 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a.   parkeren:   het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van  
    een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt  
    wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het  
    onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen  
    voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten,  
    waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is  
    verboden; 
b.  motorvoertuigen:  hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van  
  brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990; 
c.  houder:  degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken  
  ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de  

 Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven  
 kentekens; 

d.  parkeerapparatuur:  parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van  
  verzamelparkeermeters, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting  
  overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan; 
e. seizoen:  de periode van 1 april tot 1 oktober. 
 
Artikel 2 Belastbaar feit 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Reglement%20verkeersregels%20en%20verkeerstekens%201990%20(RVV%201990)
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wegenverkeerswet%201994
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Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven: 
a.  een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens 

deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en 
wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze; 

b.  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van 
een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. 

 
Artikel 3 Belastingplicht 
1.  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van de degene die het 

motorvoertuig heeft geparkeerd. 
2.  Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:  

a.  degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de 
belasting te willen voldoen; 

b.  zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft  
 plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat  

1e  als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt  
  overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst  
  de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt  
  aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd; 

2e  als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die  
  ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd. 
3.  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet 

van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt 
aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn 
wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft 
kunnen voorkomen. 

4.  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning 
heeft aangevraagd. 

 
Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak 
De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze 
verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel. 
 
Artikel 5 Wijze van heffing 
1.  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op 

aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren 
in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met 
inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde 
voorschriften. 

2.  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op 
aangifte. 

 
Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld 
1.  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het 

parkeren 
2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de 

vergunning wordt verleend. 
 
Artikel 7 Termijnen van betaling 
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden 

betaald bij de aanvang van het parkeren. 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelverordeningSPparkeerbelastingen#artikelSP2SPbelastbaarSPfeit
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelverordeningSPparkeerbelastingen#artikelSP2SPbelastbaarSPfeit
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelverordeningSPparkeerbelastingen#artikelSP2SPbelastbaarSPfeit
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelverordeningSPparkeerbelastingen#artikelSP2SPbelastbaarSPfeit
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelverordeningSPparkeerbelastingen#artikelSP2SPbelastbaarSPfeit
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelverordeningSPparkeerbelastingen#artikelSP2SPbelastbaarSPfeit
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelverordeningSPparkeerbelastingen#artikelSP2SPbelastbaarSPfeit
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelverordeningSPparkeerbelastingen#artikelSP2SPbelastbaarSPfeit
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelverordeningSPparkeerbelastingen#artikelSP2SPbelastbaarSPfeit
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2.  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden 
betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend. 

 
Artikel 8 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen 
De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting 
bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college 
van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit. 
 
Artikel 9 Vrijstellingen 
Het parkeren van de volgende gebruikers wordt niet gereguleerd en is derhalve vrijgesteld van het 
betalen van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 van deze verordening: 
a.  Gehandicapte, voor zover deze beschikt over een duidelijk zichtbaar aangebrachte: 

- geldige Europese Gehandicapten Parkeerkaart; 
- gemeentelijke parkeerontheffing voor gehandicapten; 

  - buitenlandse gehandicaptenparkeerkaart. 
b. als zodanig herkenbare politievoertuigen 
c. als zodanig herkenbare brandweervoertuigen 
d. als zodanig herkenbare ambulances 
e. als zodanig herkenbare dierenambulances 
f. als zodanig herkenbare dienstvoertuigen van de gemeente Stichtse Vecht. 
 
Artikel 10 Kosten 
1. De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel 

a, bedragen € 62,70 per aanslag (de kosten van de naheffingsaanslag worden automatisch 
aangepast wanneer het ministerie hierover een besluit heeft genomen). 

2. De kosten bij verlies en diefstal van de seizoenkaart bedragen, na overleg van een 
procesverbaal opgemaakt door een bijzondere opsporingsambtenaar, € 15,85. 

3. In afwijking van het in de tarieventabel genoemde bedrag van € 199,10 wordt bij verlies of 
diefstal zonder procesverbaal opgemaakt door een bijzondere opsporingsambtenaar, de volle 
nog resterende maanden van het seizoen in rekening gebracht. 

4. De kosten van wijziging van de parkeerkaart in verband met een gewijzigd kenteken 
bedragen € 15,85. 

 
Artikel 11 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de parkeerbelasting. 
 
Artikel 13 Overgangsrecht 
De ‘Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2018’ van 19 december 2017, 
wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid genoemde datum van ingang van de 
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die 
datum hebben voorgedaan. 
 
Artikel 14 Inwerkingtreding 
1.  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelverordeningSPparkeerbelastingen#artikelSP2SPbelastbaarSPfeit
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelverordeningSPparkeerbelastingen#artikelSP2SPbelastbaarSPfeit
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1.18 Artikel 15 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening parkeerbelastingen 2019’. 
 
Stichtse Vecht, 18 december 2018 
Griffier         Voorzitter 

Origineel besluit is ondertekend 



 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
 

 

Pagina 80 van 93 18
. r

vs
+r

bs
 B

el
as

tin
gv

er
or

de
ni

ng
 

20
19

/V
Iv

80
 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2019 
 
I. Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, sub a, bedraagt: 
 
het bedrag per tijdseenheid voor de betreffende parkeerlocaties genoemd in onderstaande tabel, met 
een maximum tijdsduur van 48 uur, voor zover het parkeren plaatsvindt van 1 april tot 1 oktober (zie 
onderstaande tabel): 
 
 
 

 
Parkeerterrein, voorzien van parkeerautomaat 
 

  
Tijdseenheid 

 
Bedrag  

 Scheendijk-Noord, Breukelen per 14 minuten € 0,20; 
  met een maximum van  € 3,00 per dag 

 
 
II. Het tarief voor het parkeren met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, sub b, bedraagt: 
 
 
 

 
Parkeerterrein 
 

  
Tijdseenheid 

 
Bedrag  

 Scheendijk-Noord, Breukelen per seizoen € 199,10; 
 Bij het aanvragen of inleveren van de vergunning 

gedurende het seizoen 
resterende aantal 
volle maanden 

resterende aantal 
volle maanden 

         
Behorende bij het raadsbesluit van 18 december 2018. 
 
 
De griffier van Stichtse Vecht, 
 

 
  

Origineel tabel is ondertekend 
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Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 
2019 
 
Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 
 
Overheidsorganisatie 
 

Gemeente Stichtse Vecht 

Officiële naam regeling 
 

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019 

Citeertitel 
 

Verordening toeristenbelasting 2019 

Vastgesteld door  
 

Gemeenteraad  

Onderwerp financiën en economie 
 

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017 door de raad van Stichtse Vecht. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Artikel 224 van de Gemeentewet. 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
Geen. 
 
 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Vaststellen verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019 
 
Begrotingswijziging 
 
 
Datum raadsvergadering 
18 december 2018 
 
Commissie 
4 december 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/18/143176-VB/18/93894 
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Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
 
Datum 
inwerking- 
treding 

Terugwerkende  
kracht t/m 

Datum 
uitwerking- 
treding 

Betreft Datum 
ondertekening 
Bron 
bekendmaking 

Kenmerk  
voorstel 

1-1-2019   Nieuwe  
regeling  

18-12-2018 
Gemeenteblad 

 

 
Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
Verordening toeristenbelasting 2019 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;  
 
gehoord de commissie van 4 december 2018; 
 
gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de 
 
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 
2019 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. vakantieonderkomens:  woningen en andere verblijven, niet zijnde mobiele 

  kampeeronderkomens of stacaravans, in hoofdzaak 
bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie en 
andere recreatieve doeleinden; 

b. mobiele kampeeronderkomens:  tenten, vouwwagens, kampeerauto's, toercaravans en 
soortgelijke onderkomens dan wel soortgelijke voertuigen 
welke bestemd zijn dan wel gebezigd worden als verblijf 
voor vakantie en andere recreatieve doeleinden; 

c. niet-beroepsmatig verhuurde ruimten: woningen en andere verblijven, of gedeelten daarvan, niet 
zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, 
welke niet in hoofdzaak bestemd zijn als verblijf voor 
vakantie en andere recreatieve doeleinden, doch wel in 
bepaalde perioden van het jaar voor die doeleinden 
worden verhuurd dan wel te huur aangeboden; 

d. vaste standplaats:  een terrein of terreingedeelte dat bestemd is voor het 
gedurende een seizoen of een jaar plaatsen van 
eenzelfde mobiel kampeeronderkomen of stacaravan; 

e. seizoen:  de periode van 1 april tot 1 oktober. 
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Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf 
met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen 
die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn 
ingeschreven. 
 
Artikel 3 Belastingplicht 
1.  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2. 
2.  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf 

houdt als bedoeld in artikel 2. 
3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene 

belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2. 
 
Artikel 4 Vrijstellingen 
De belasting wordt niet geheven voor het verblijf: 
1.  van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de 

Wet Toelating Zorginstellingen; 
2.  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die 

rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, 
en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder 
verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. 

3.  van degene die verblijf houdt in een gemeubileerde woning voor welk verblijf forensenbelasting 
is verschuldigd; 

4.  op vaartuigen voor welk verblijf watertoeristenbelasting is verschuldigd. 
 
Artikel 5 Maatstaf van heffing 
1. De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.  
2.  In afwijking van het eerste lid wordt voor het overnachten in mobiele kampeeronderkomens 

en stacaravans op vast standplaatsen, in vakantieonderkomens en in niet-beroepsmatig 
verhuurde ruimten de belasting geheven per vaste standplaats, per vakantieonderkomen of 
per niet-beroepsmatig verhuurde ruimte. 

3. In afwijking van het tweede lid wordt op een door belastingplichtige bij de aangifte gedane 
 de maatstaf van heffing vastgesteld op basis van de maatstaf van het eerste lid indien blijkt 
dat dit tot een lager belastingbedrag leidt dan op basis van het tweede lid zou worden 
geheven. 

 
Artikel 6 Belastingtarief 
1.  Het tarief voor de belasting als berekend op basis van artikel 5, eerste lid van deze 

verordening bedraagt per persoon, per overnachting € 1,35. 
2.  Het tarief voor de belasting als berekend op basis van artikel 5, tweede lid van deze 

verordening bedraagt; 
a.  voor een periode tot 6 maanden, voor een mobiel kampeeronderkomen op een vaste 
standplaats, een stacaravan op een vaste standplaats, een vakantieonderkomen of een niet-
beroepsmatig verhuurde ruimte met 3 of minder slaapplaatsen € 120,50. 
b.  voor een periode langer dan 6 maanden, voor een mobiel kampeeronderkomen op 
een vaste standplaats, een stacaravan op een vaste standplaats, een vakantieonderkomen 
of een niet-beroepsmatig verhuurde ruimte met 3 of minder slaapplaatsen € 180,80. 
c.  voor een periode tot 6 maanden, voor een mobiel kampeeronderkomen op een vaste 
standplaats, een stacaravan op een vaste standplaats, een vakantieonderkomen of een niet-
beroepsmatig verhuurde ruimte met meer dan 3 slaapplaatsen € 180,80. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20Toelating%20Zorginstellingen/article=5
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20Toelating%20Zorginstellingen/article=5
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Vreemdelingenwet%202000/article=29
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Vreemdelingenwet%202000/article=8
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d.  voor een periode langer dan 6 maanden, voor een mobiel kampeeronderkomen op 
een vaste standplaats, een stacaravan op een vaste standplaats, een vakantieonderkomen 
of een niet-beroepsmatig verhuurde ruimte met meer dan 3 slaapplaatsen € 271,15. 

3. Het tarief voor kamperen bij de “boer” is 10% van de totale overnachtingprijs met een 
maximum van € 1,35 per persoon per nacht (dit tarief is van toepassing voor die campings 
die aangesloten zijn bij de SVR en VEKABO). 

 
Artikel 7 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 8 Wijze van heffing 
1. De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
2. Naast de in het eerste lid genoemde wijze van heffing kan de belasting worden geheven bij wege 

van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het aanmelden via 
telefoon of ander communicatiemiddel bij een bedrijf dat in opdracht van de gemeente inning van 
de gelden verzorgt. 

 
Artikel 9 Aanslaggrens 
Een belastingaanslag wordt niet opgelegd als het aantal overnachtingen, waartoe gelegenheid wordt 
of is gegeven, tijdens het belastingjaar minder dan tien (10) zal of heeft belopen. 
 
Artikel 10 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen worden 

betaald binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag. 
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 
 
Artikel 11 Aanmeldingsplicht 
De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na 
het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk 
te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen 
gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet. 
 
Artikel 12 Aangifteplicht 
De belastingplichtige die niet binnen een maand na afloop van het belastingjaar is uitgenodigd tot het 
doen van aangifte of aan wie niet binnen een maand na afloop van het belastingjaar een aanslag is 
opgelegd, is gehouden binnen veertien dagen na afloop van die maand bij het college van 
burgemeester en wethouders een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van 
aangifte. 
 
Artikel 13 Vaststellen ambtshalve aanslag 
1. De gemeente behoudt zich het recht voor bij gebrek aan een (tijdige) aangifte door 

belastingplichtige, de grondslag voor de berekening van de toeristenbelasting te schatten en de 
belasting middels een ambtshalve aanslag op te leggen. 

2. Bij de ambtshalve vaststelling van de aanslag toeristenbelasting wordt als uitgangspunt genomen 
het aantal overnachtingen van het betreffende belastingobject in het voorafgaande belastingjaar 
waarin toeristenbelasting verschuldigd was. Dit aantal wordt met 10% verhoogd. 

3. Wanneer het belastingobject in het voorgaande jaar niet in de toeristenbelasting is betrokken, 
wordt het aantal overnachtingen bepaald op basis van een redelijk te schatten aantal 
overnachtingen, een en ander in vergelijking met andere gelijkwaardige belastingobjecten. 

 
Artikel 14 Administratieve verplichtingen en nachtverblijfregister 
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1.  Belastingplichtige is gehouden een administratie bij te houden ter zake van het verblijf 
waartoe belastingplichtige gelegenheid biedt dan wel heeft geboden. 

2.  De gemeente verstrekt ten aanzien van de in het eerste lid genoemde administratie kosteloos 
een standaard nachtverblijfregister. 

3. Belastingplichtige mag gebruik maken van een andere administratie of administratievorm dan 
het in het tweede lid genoemde nachtverblijfregister indien deze administratie of 
administratievorm tenminste gelijkluidende gegevens bevat en een administratieve controle op 
de verblijfsadministratie mogelijk maakt.  

 
Artikel 15 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 16 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de 
invordering van de toeristenbelasting. 
 
Artikel 17 Overgangsrecht 
De ‘Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018’ van 19 december 2017, 
wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 18, tweede lid genoemde datum van ingang van de 
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die 
datum hebben voorgedaan. 
 
Artikel 18 Inwerkingtreding 
1.  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking. 
2.  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
 
Artikel 19 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening toeristenbelasting 2019’. 
 
 
Stichtse Vecht, 18 december 2018 
 
  
Griffier Voorzitter 
 
 
  Origineel besluit is ondertekend 
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Verordening op de heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2019 
 
Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 
 
Overheidsorganisatie 
 

Gemeente Stichtse Vecht 

Officiële naam regeling 
 

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 

Citeertitel 
 

Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 

Vastgesteld door  
 

Gemeenteraad  

Onderwerp financiën en economie 
 

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018, 
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017 door de raad van Stichtse Vecht. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Artikel 229, eerste lid 1 onderdeel a, van de Gemeentewet. 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
Geen. 
 
 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Vaststellen verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten  
2019 
 
Begrotingswijziging 
 
 
Datum raadsvergadering 
18 december 2018 
 
Commissie 
4 december 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/18/143176-VB/18/93894 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=226
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Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
 
Datum 
inwerking- 
treding 

Terugwerkende  
kracht t/m 

Datum 
uitwerking- 
treding 

Betreft Datum 
ondertekening 
Bron 
bekendmaking 

Kenmerk  
voorstel 

01-01-2019   Nieuwe  
regeling  

18-12-2018 
Gemeenteblad 

 

 
Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;  
 
gehoord de commissie van 4 december 2018; 
 
gelet op artikel 229, eerste lid aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de 
 
Verordening op de heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2019 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 
a. begraafplaats : de gemeentelijke begraafplaats(en) in Breukelen (incl. RK gedeelte), 

Kockengen (incl. RK gedeelte), Nieuwer Ter Aa, Loenen aan de Vecht, 
Vreeland en Maarssen; 

b. eigen graf :  een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of 
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 

 - het doen begraven en begraven houden van lijken; 
 - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 
c. asbus :  een bus ter berging van as van een overledene; 
d. urn :  een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen; 
e. algemeen graf :  een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot 

het doen begraven van lijken; 
f. eigen urnengraf :  een graf waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is 

verleend tot: 
  - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen; 
g. eigen kindergraf :  een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is 

verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken van kinderen 
beneden 1 jaar; 
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h. columbarium :  een van gemeentewege beschikbaar te stellen element, waarvoor aan een 
natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het bijzetten en 
bijgezet houden van asbussen; 

i. verstrooiingsplaats : een daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid; 
j. grafbedekking :  grafmonument, gedenkteken of grafbeplanting op een eigen graf of eigen 

urnenkelder. 
k. reserveren graf : vestigen van het uitsluitend recht (zie bij b), anders dan voor directe 

begraving of bijzetting. 
  
 
Artikel 2 Belastbaar feit 
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en 
voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. 
 
Artikel 3 Belastingplicht 
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst 
wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt. 
Bij een reservering worden uitsluitend kosten uit hoofdstuk 1 in rekening gebracht. Bij werkelijk in 
gebruik nemen van het graf ontstaat ook belastingplicht conform andere hoofdstukken van de 
tarieventabel.  
 
Artikel 4 Vrijstellingen 
De rechten worden niet geheven voor diensten die moeten worden verleend op rechterlijk gezag. 
 
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel. 
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 

eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 
 
Artikel 6 Belastingtijdvak 
1. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 1 en 3 van de tarieventabel is het 

belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht. 
 
Artikel 7 Wijze van heffing 
1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 1 en 3 van de tarieventabel, worden geheven bij 

wege van aanslag. 
2. Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 1 en 3 van de tarieventabel worden geheven door 

middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is 
vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke 
kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

 
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld  
1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 1 en 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de 

aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 
 
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten 
Alle rechten, niet zijnde die van hoofdstuk 1 en 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de 
aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of 
inrichtingen. 
 
 
 



 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
 

 

Pagina 89 van 93 18
. r

vs
+r

bs
 B

el
as

tin
gv

er
or

de
ni

ng
 

20
19

/V
Iv

89
 

 

Artikel 10 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990  moeten de rechten worden 

betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke 
kennisgeving. 

2. De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 
3.  Uitsluitend bij verlenging van grafrechten en onderhoudstermijnen is betaling in maximaal 6 

termijnen binnen een jaar mogelijk. 
 
Artikel 11 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de rechten. 
 
Artikel 13 Overgangsrecht 
1. De ‘Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018’ van 19 december 

2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid genoemde datum van 
ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die 
zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, 
genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening 
gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de 
heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt. 

 
Artikel 14 Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
 
Artikel 15 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: ’Verordening lijkbezorgingsrechten 2019’. 
 
 
 
Stichtse Vecht, 18 december 2018 
 
  
Griffier Voorzitter 
 
  

Origineel besluit is ondertekend 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Invorderingswet%201990/article=9
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Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2019' 
 
Hoofdstuk 1 Rechten op particuliere graven, grafkelders, kindergraven, 

urnengraven, urnenkelders en urnennissen. 
  

1.1 Voor het per periode van 5 jaar verlenen en verlengen van het uitsluitend 
recht tot het doen begraven en het begraven houden in 

  

1.1.1 Een particulier graf 1 diep, bij uitgifte (min. 10, max. 30 jaar)                                                       
of verlengen (min. 5, max. 20 jaar) 

 
€ 172 

1.1.2. Een particulier graf 2 diep, bij uitgifte (min. 10, max. 30 jaar)                                                       
of verlengen (min. 5, max. 20 jaar) 

 
€ 320 

1.1.3 Een particulier kindergraf bij uitgifte (min. 10, max. 30 jaar)                                                       
of verlengen (min. 5, max. 20 jaar) 

 
€ 137 

1.2 Voor het per periode van 5 jaar verlenen van het uitsluitend recht tot het 
doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen en het doen plaatsen en 
geplaatst houden van urnen in 

  

1.2.1 Een particulier urnengraf, bij uitgifte (min. 5, max. 30 jaar)                                                         
of verlengen (min. 5, max. 20 jaar) 

 
€ 172 

1.2.2 Een particuliere urnenkelder, bij uitgifte (min. 5, max. 30 jaar)                                                   
of verlengen (min. 5, max. 20 jaar) 

 
€ 328 

1.2.3 Een particuliere urnennis, bij uitgifte (min. 5, max. 30 jaar)                                             
of verlengen (min. 5, max. 20 jaar) 

 
€ 243 

1.2.4 Een particuliere urnennis in de urnenmuur op de begraafplaats Breukelen,                                                 
bij uitgifte (min. 5, max. 30 jaar) of verlengen (min. 5, max. 20 jaar) 

 
€ 173 

1.2.5 Een particuliere urnenplek, bij uitgifte (min. 5, max. 30 jaar)                                                   
of verlengen (min. 5, max. 20 jaar) 

 
€ 81 

  Particuliere graven en kindergraven worden voor 2 diep uitgegeven. 
Uitzonderingen hierop zijn die hierna genoemde themavelden, waar graven 
voor 1 diep worden uitgegeven. Dit zijn in Maarssen: In het Bos, Onder de 
Beuken, In de Luwte en in Breukelen: Aan de Bosrand en Aan de 
Waterkant. Voor het grafrecht op het themaveld Vrijbuitershoek in Maarssen 
en de themavelden Familiehofjes in Maarssen en Breukelen wordt een 
aangepast tarief gehanteerd. Bij extra ruimte wordt het grafrecht met een 
veelvoud van de in gebruik genomen grafafmetingen gehanteerd. 

  

  Het bedrag van de rechten op de themavelden Vrijbuitershoek in Maarssen 
en de Familiehofjes in Maarssen en Breukelen wordt afgeleid van het aantal 
te begraven personen én het tarief voor een particulier graf 2 diep. 

  

  Particuliere urnenplekken worden uitgegeven op de themavelden Maarssen: 
In het Bos en Onder de Beuken en in Breukelen: Aan de Bosrand en Aan de 
Waterkant. 

  

     
Hoofdstuk 2 Begraven, bijzetten en plaatsen   
2.1 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar 

of ouder wordt geheven 
 

€ 852 
2.2 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden 12 

jaar wordt geheven 
 

€ 518 
2.3 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden 1 jaar 

wordt geheven 
 

€ 453 
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2.4 Voor het begraven van levenloos geborenen of kort na de geboorte 
overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in één kist 
worden begraven, wordt het begraafrecht eenmaal geheven. 

 
 

€ 453 
2.5 Voor het bijzetten van een asbus of het plaatsen van een urn:   
2.5.1 In een urnengraf of grondgraf wordt geheven € 453 
2.5.2. In een urnenkelder wordt geheven € 227 
2.5.3 In een urnennis wordt geheven € 227 
2.5.4 Op een bestaand grondgraf € 227 
2.5.5 In een urnengraf of grondgraf tegelijkertijd met begrafenis € 227 
2.6 Voor het bijzetten op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 2.1 tot 

en met 2.5.5 verhoogd met: 
  

2.6.1 Voor het bijzetten op zaterdag tussen 08:00 uur en 16:00 uur € 227 
2.6.2 Voor het bijzetten op maandag t/m zaterdag vanaf 16.00uur tot 20:00 uur in 

de maanden mei, juni, juli. 
 

€ 227 
    
Hoofdstuk 3 Algemeen onderhoud op de begraafplaats.   
3.1 Voor het per periode van 5 jaar afkopen van het algemeen onderhoud   
3.1.1 Voor een particulier (urnen)graf, grafkelder wordt geheven € 418 
3.1.2 Voor een particulier kindergraf wordt geheven € 227 
3.1.3 Voor een particuliere urnenkelder wordt geheven € 210 
3.1.4 Voor een particuliere urnennis € 210 
3.1.5 Voor een particuliere urnenplek wordt geheven € 189 
3.1.6 Voor een algemeen graf (halve grafruimte) wordt geheven € 227 
3.1.7 Voor een algemeen graf (halve grafruimte) op het themaveld In het Gras in 

Maarssen wordt geheven 
 

€ 113 
3.1.8 Voor een algemeen kindergraf (halve kindgrafruimte) wordt geheven € 113 
3.1.9 Voor een algemeen urnengraf (kwart grafruimte) wordt geheven € 65 
3.1.10 Voor het onderhoud op het themaveld Vrijbuitershoek in Maarssen wordt 

een tarief per m² gehanteerd.  
 

€ 216 
    
Hoofdstuk 4 Administratieve handelingen.   
4.1 Voor iedere inschrijving en overboeking van graven urnenruimten wordt 

geheven 
 

€ 31 
4.2 Voor het afgeven van een vergunning   
4.2.1 Voor het stichten van een grafkelder in een particulier graf wordt geheven € 414 
4.2.2 Voor het plaatsen of vernieuwen van gedenktekens op een graf, urnengraf 

of een urnenkelder wordt geheven 
 

€ 206 
    
Hoofdstuk 5 Lichten, ruimen, verstrooien van as.   
5.1 Voor het op verzoek opgraven van een stoffelijk overschot ter overbrenging 

naar een locatie buiten de begraafplaats 
 

€ 777 
5.2 Voor het op verzoek opgraven en herbegraven van een stoffelijk overschot 

in een andere grafruimte of verzamelgraf op dezelfde begraafplaats. 
 

€ 1.294 
5.3 Voor het opgraven en herbegraven van één of twee stoffelijk overschot(ten) 

in hetzelfde graf (schudden) wordt geheven 
  

5.3.1 Indien het graf voor onbepaalde tijd is uitgegeven € 2.695 
5.3.2 Indien het graf voor bepaalde tijd is uitgegeven € 970 
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5.4 Voor het lichten/verwijderen van een asbus.  € 129 
5.5 Voor het na lichting weer terug plaatsen van een asbus. € 129 
5.6 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven: in een particulier 

urnengraf of aangewezen gedeelte op de begraafplaats 
 

€ 259 
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Hoofdstuk 6 Overige heffingen.   
6.1 Voor het gebruik van de aula Rond-om op de algemene begraafplaats 

Maarssen voor opbaren/rouwcentrum, de eerste dag of een gedeelte 
daarvan. 

 
 

€ 152 
6.2 
 
6.3 
 
6.4 

Het gebruik van de aula Rond-om op de algemene begraafplaats Maarssen 
per dag bij verhuur per dag vanaf de 2de dag. 
Voor het gebruik van de overige aula’s voor opbaren/rouwcentrum, de 
eerste dag of een gedeelte daarvan. 
Het gebruik van de overige aula’s per dag bij verhuur per dag vanaf de 2de 
dag. 

€ 127 
 

€ 127 
 

€ 101 

6.5 
 

Voor het luiden van de klok wordt voor elk half uur of gedeelte daarvan.    € 46 

 
Behorende bij het raadsbesluit van 18 december 2018 
 
 
De griffier van de gemeente Stichtse Vecht 
 
 Origineel tabel is ondertekend 


	Aan de gemeenteraad
	Voorgesteld Besluit
	Samenvatting
	Bijlagen
	Woonlasten

	Communicatie
	Financiën, risico’s en indicatoren

	Organisatie onderdeel
	E-mail opsteller
	Telefoonnummer opsteller
	Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019
	Wetstechnische informatie
	Gegevens van de regeling
	Opmerkingen m.b.t. de regeling
	Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
	Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
	Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
	Tekst van de regeling

	Agendanummer
	b e s l u i t :
	Artikel 1 Begripsomschrijvingen
	Artikel 2 Belastbaar feit
	Artikel 3 Belastingplicht
	Artikel 4 Vrijstellingen
	Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
	Artikel 6 Berekening van de precariobelasting
	Artikel 7 Belastingtijdvak
	Artikel 8 Wijze van heffing
	Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
	Artikel 10 Termijnen van betaling
	Artikel 11 Kwijtschelding
	Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
	Artikel 13 Overgangsrecht
	Artikel 14 Inwerkingtreding
	Artikel 15 Citeertitel

	1 Tarieventabel behorende bij de 'Verordening precariobelasting 2019'
	1.2 Algemeen tarief evenementen
	1.1 1
	1.4 Bouwmaterialen
	1.3 2
	1.6 Voertuigen en containers
	1.5 3
	1.8 Terrassen
	1.7 4
	1.10 Standplaatsen
	1.9 5
	Verordening op de heffing en invordering van leges 2019
	Wetstechnische informatie
	Gegevens van de regeling
	Opmerkingen m.b.t. de regeling
	Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
	Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
	Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
	Tekst van de regeling

	Agendanummer
	b e s l u i t :
	Verordening op de heffing en invordering van leges 2019
	Artikel 1 Begripsomschrijvingen
	Artikel 2 Belastbaar feit
	Artikel 3 Belastingplicht
	Artikel 4 Vrijstellingen
	Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
	Artikel 6 Wijze van heffing
	Artikel 7 Termijnen van betaling
	Artikel 8 Kwijtschelding
	Artikel 9 Vermindering of teruggaaf
	Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
	Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
	Artikel 12 Overgangsrecht
	1. De ‘Legesverordening 2018’ van 19 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die dat...
	2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende b...
	Artikel 13 Inwerkingtreding
	Artikel 14 Citeertitel

	1.11 TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING
	1.12.3 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 
	1.12.4 2019
	1.12.5 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 
	1.12.6 2019
	1.12.7 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
	1.12.9 2019
	1.12.11 Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen
	1.12.12 2019
	1.12.13 Hoofdstuk 5 Vervallen
	1.12.15 Hoofdstuk 6 Bestuursstukken
	1.12.16 2019
	1.12.17 Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie
	1.12.18 2019
	1.12.19 1.7.6.
	1.12.20 Indien men bij een verzoek om verklaring bestemming en gebruik zoals aangegeven in 1.7.4. of 1.7.5. wordt verzocht om vergunningen en besluiten (zoals aangegeven in 1.7.4.) van vóór 1 januari 2011 wordt onverminderd het geen aangegeven in 1.74. of 1.7.5. het bedrag verhoogd met;
	1.12.21 € 17,45
	1.12.25 Hoofdstuk 8 Vervallen
	1.12.27 Hoofdstuk 9 Inzage bouwvergunningen of omgevingsvergunningen
	1.12.28 2019
	1.12.29 Hoofdstuk 10 Huisvestingswet
	1.12.30 2019
	1.12.31 Hoofdstuk 11 Leegstandwet
	1.12.32 2019
	1.12.33 Hoofdstuk 12 Vervallen, Standplaatsen verplaatst naar titel 3 dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
	1.12.35 Hoofdstuk 13 Vervallen, Winkeltijdenwet verplaatst naar titel 3 dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
	1.12.37 Hoofdstuk 14 Kansspelen
	1.12.38 2019
	1.12.39 Hoofdstuk 15 Kabels en leidingen
	1.12.40 2019
	1.12.41 Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer
	1.12.42 2019
	1.12.43 Hoofdstuk 17 Diversen
	1.12.44 2019
	1.12.45 Hoofdstuk 18 Ligplaats
	1.12.46 2019

	1.13 Titel 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/ OMGEVINGSVERGUNNING
	1.13.2 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
	1.13.3 2019
	1.13.4 Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag
	1.13.5 2019
	1.13.6 Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
	1.13.7 2019
	1.13.8 Hoofdstuk 4 Vermindering 
	1.13.9 2019
	1.13.10 Hoofdstuk 5 Teruggaaf
	1.13.11 2019
	1.13.12 Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
	1.13.13 2019
	1.13.14 Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 
	1.13.15 2019
	1.13.16 Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
	1.13.17 2019
	1.13.18 Hoofdstuk 9 Vervallen (opgenomen in hoofdstuk 2)
	1.13.19 2019
	1.13.20 Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking
	1.13.21 2019

	1.14 TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN
	1.14.1 2019
	1.14.2 Hoofdstuk 1 Horeca
	1.14.4 Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten
	1.14.5 2019
	1.14.6 Hoofdstuk 3 Overige vergunningen APV
	1.14.7 2019
	1.14.8 Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven
	1.14.9 2019
	1.14.10 Hoofdstuk 5 Huisvestingswet 2014
	1.14.11 2019
	1.14.14 Hoofdstuk 6 Vervallen
	1.14.16 Hoofdstuk 7 Kinderopvang
	1.14.17 2019
	1.14.18 Hoofdstuk 8 Standplaatsen 
	1.14.19 2019
	1.14.20 Hoofdstuk 9 Winkeltijdenwet 
	1.14.21 2019
	1.14.22 Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
	1.14.23 2019

	Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019
	Wetstechnische informatie
	Gegevens van de regeling
	Opmerkingen m.b.t. de regeling
	Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
	Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
	Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
	Tekst van de regeling
	Intitulé

	Agendanummer
	Overheidsorganisatie
	Officiële naam regeling
	Citeertitel
	Vastgesteld door 
	Onderwerp
	Kenmerk voorstel
	DatumondertekeningBronbekendmaking
	Betreft
	Datumuitwerking-treding
	Terugwerkende kracht t/m
	Datum
	b e s l u i t :
	Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019
	Artikel 1  Belastingplicht
	Artikel 2  Belastingobject
	Artikel 3  Maatstaf van heffing
	Artikel 4  Vrijstellingen
	Artikel 5  Belastingtarieven
	Artikel 6  Wijze van heffing
	De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

	Artikel 7  Termijnen van betaling
	1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen
	worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag.

	Artikel 8  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
	Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen.

	Artikel 9  Overgangsrecht
	De 'Verordening op de heffing en invordering onroerende-zaakbelastingen 2018' van 19 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blij...

	Artikel 10  Inwerkingtreding
	Artikel 11  Citeertitel
	1.14.24 Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019’.


	Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019
	Wetstechnische informatie
	Gegevens van de regeling
	Opmerkingen m.b.t. de regeling
	Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
	Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
	Tekst van de regeling
	Intitulé

	Agendanummer
	Kenmerk voorstel
	DatumondertekeningBronbekendmaking
	Betreft
	Datumuitwerking-treding
	Terugwerkende kracht t/m
	Datum
	b e s l u i t :
	Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019
	Artikel 1  Begripsomschrijvingen
	Artikel 2  Belastingplicht
	Artikel 3  Belastingobject
	Artikel 4  Maatstaf van heffing
	Artikel 5  Vrijstellingen
	Artikel 6  Waardepeildatum
	Artikel 7  Belastingtarieven
	Artikel 8  Wijze van heffing
	Artikel 9  Termijnen van betaling
	3.  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.
	Artikel 10  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
	Artikel 11  Overgangsrecht
	Artikel 12  Inwerkingtreding
	Artikel 13  Citeertitel

	Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019
	Wetstechnische informatie
	Gegevens van de regeling
	Opmerkingen m.b.t. de regeling
	Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
	Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
	Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
	Tekst van de regeling
	Intitulé

	Agendanummer
	b e s l u i t :
	Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019
	Artikel 1  Begripsomschrijvingen
	1.15 Artikel 2  Aard van de belasting
	1.16 Artikel 3  Belastbaar feit en belastingplicht
	Artikel 4  Zelfstandige gedeelten
	Artikel 5  Maatstaf van heffing
	3. Indien wordt aangetoond dat bij gecombineerde objecten (woningen met een bedrijf) bedrijfsmatig minimaal 20% van de toegevoerde hoeveelheid water niet op de riolering wordt geloosd, en een aparte watermeter hiervoor ontbreekt, wordt de hoeveelheid ...
	4. Indien wordt aangetoond dat bij bedrijven, niet zijnde bedrijfsverzamelgebouwen minimaal 20% van de toegevoerde hoeveelheid water niet op de riolering wordt geloosd, en een aparte watermeter hiervoor ontbreekt, wordt de hoeveelheid afvalwater bepaa...
	5. Indien voor de in artikel 3 bedoelde percelen in verband met het ontbreken van afzonderlijke watermeters niet de hoeveelheid water kan worden vastgesteld zoals hiervoor omschreven, wordt:
	De belasting vastgesteld op het tarief zoals vermeld in artikel 6 onder a.
	6. Van nieuwe gebruikers van voor woning bestemde eigendommen wordt, zolang geen gegevens als bedoeld in het eerste lid van dit artikel bekend zijn, de hoeveelheid water bepaald op 45 m³ per persoon.
	7. Van nieuwe gebruikers van niet voor woning bestemde eigendommen wordt, zolang geen gegevens als bedoeld in het eerste lid van dit artikel bekend zijn, de hoeveelheid water bepaald op 150 m³.

	Artikel 6  Belastingtarieven
	a. 0 tot en met 75 m³ water    € 177,70 per jaar;
	b. 76 tot en met 150 m³ water    € 241,17 per jaar;
	c. 151 tot en met 300 m³ water    € 356,52 per jaar;
	d. indien meer dan 300m³ water wordt afgevoerd,  wordt het onder c vermelde bedrag verhoogd met  €   89,57 voor elke hoeveelheid van 100m³ water  of een gedeelte daarvan;
	e. seizoensplaats      € 126,93 per jaar;

	Artikel 7  Belastingjaar
	Artikel 8  Wijze van heffing
	Artikel 9  Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
	Artikel 10  Termijnen van betaling
	Artikel 11  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
	Artikel 12  Overgangsrecht
	Artikel 13  Inwerkingtreding
	1.17 Artikel 14  Citeertitel

	Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019
	Wetstechnische informatie
	Gegevens van de regeling
	Opmerkingen m.b.t. de regeling
	Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
	Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
	Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
	Tekst van de regeling
	Intitulé

	Agendanummer
	b e s l u i t :
	Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019
	Artikel 1 Begripsomschrijvingen
	Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit
	Artikel 3 Belastingplicht
	Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief
	Artikel 5 Belastingjaar
	Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
	Artikel 8 Termijnen van betaling
	Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
	Artikel 10 Overgangsrecht
	Artikel 11 Inwerkingtreding
	Artikel 12 Citeertitel
	Algemeen
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