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Inleiding
Jaarlijks worden de belastingverordeningen geactualiseerd. Gemeentebelastingen en Basisinformatie
Drechtsteden (GBD) ondersteunt de gemeenten bij het opstellen van de verordeningen en het doen van
een (eind)toets op de belastingvoorstellen en -verordeningen.
Alle genoemde verordeningen zijn geactualiseerd binnen de uitgangspunten in de programmabegroting
2022, de wetswijzigingen en de aanpassingen modelverordening van de VNG. Daarnaast wordt bij de
reinigingsheffingen, rioolheffing, havengelden en bouwleges voorgesorteerd op een trapsgewijze
verhoging van de heffingen om binnen 4 jaar tot 100% kostendekkendheid te komen. Voor de
lijkbezorging geldt een termijn van 6 jaar. Dit is nader toegelicht in het raadsvoorstel.
In dit document staan alle belastingverordeningen 2022 waarbij tussen haakjes de tarieven 2021 zijn
aangegeven. Zo is in één oogopslag te zien wat er gewijzigd is ten opzichte van de verordeningen 2021.
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Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 gemeente
Sliedrecht

Verantwoordelijke
afdeling

Dienstverlening, team Financieel Advies en Beleid
De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische
informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden,
onderdeel Documentaire Informatievoorziening, e-mail: gemeente@sliedrecht.nl.

De raad van de gemeente Sliedrecht;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021;
gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Sliedrecht
2022.
Artikel 1
Belastbaar feit en belastingplicht
1. Onder de naam "onroerende-zaakbelastingen" worden ter zake van binnen de gemeente gelegen
onroerende zaken twee directe belastingen geheven:
a. een belasting 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 belasting 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,
aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in
gebruik heeft gegeven, is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat
deel in gebruik is gegeven;
b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als
gebruik door degene die 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. Met betrekking tot 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.
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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. Indien met betrekking tot 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 het bepalen van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking
gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de
waarde van:
a. ten behoeve van 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,
voorzover 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. waterverdediging- 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;
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; deze vrijstelling geldt niet voor de
eigenarenbelasting, voor zover de gemeente van die onroerende zaken niet het genot heeft
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht;
k. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria; deze vrijstelling geldt niet voor de
gebruikersbelasting, voor zover delen van zodanige onroerende zaken dienen als woning;
l. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen -niet zijnde
gebouwen- welke zijn geplaatst ten gerieve of in 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;
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m. 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.
2. 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. bij de gebruikersbelasting
0,1310% (0,1265%);
b. bij de eigenarenbelasting
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen
0,0751% (0,0823%);
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen
0,1665% (0,1605%).
2. Geen belasting wordt geheven indien de heffingsmaatstaf van de onroerende zaak blijft beneden
€ 12.000.
3. Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op gehele euro’s.
4. Belastingbedragen van minder dan € 10 worden niet geheven.
5. Voor de toepassing van het vierde lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde
belastingaanslagen aangemerkt als één belastingbedrag.
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 uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening
van het aanslagbiljet is vermeld.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde
aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan
€ 20.000, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso
kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen ,
waarbij de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand
later.
3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
Artikel 8
Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021” van 8 december 2020 wordt ingetrokken met
ingang van de in het derde 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. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022
gemeente Sliedrecht".
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op14 december 2021.
De griffier,
Mr. R.P.A. van Aalst

De voorzitter,
mr. drs. J.M. de Vries
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Versie geldig
vanaf 1 januari
2022

Verordening reinigingsheffingen 2022 gemeente Sliedrecht

Verantwoordelijke
afdeling

Beheer Openbare Ruimte
De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische
informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden,
onderdeel Documentaire Informatievoorziening, e-mail: gemeente@sliedrecht.nl.

De raad van de gemeente Sliedrecht;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van
de Wet milieubeheer;
besluit:
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
2022.
Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Artikel 1

Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden geheven:
a. een afvalstoffenheffing;
b. reinigingsrechten.
Artikel 2

Definities

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met
uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of
hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.
2. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de
zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer
Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing
Artikel 3

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 (Stb. 1994, 80).
2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt
geheven naar afzonderlijke grondslagen ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien
waarvan krachtens artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
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Artikel 4

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 5

Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1 van de bij
deze verordening behorende tarieventabel.
Artikel 6

Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7

Wijze van heffing

1. De belasting zoals opgenomen in hoofdstuk 1.1. van de tarieventabel wordt bij wege van aanslag
geheven.
2. De rechten zoals opgenomen in hoofdstuk 1.2. van de tarieventabel worden geheven door middel van
een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.
Artikel 8

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. De belasting zoals opgenomen in hoofdstuk 1.1. van de tarieventabel 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, is de in het eerste lid vermelde
belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belastingen
als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht in de loopt van het belastingjaar eindigt, 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, nog volle kalendermaanden overblijven.
4. De rechten zoals vermeld in hoofdstuk 1.2. van de tarieventabel zijn verschuldigd bij aanvang van de
dienstverlening.
Artikel 8a

Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening
van het aanslagbiljet is vermeld.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde
aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan €
20.000,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso
kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen,
waarbij de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand
later.
3. De bij gedagtekende kennisgeving gevorderde bedragen moeten worden betaald: a. In geval van
uitreiking van de kennisgeving: op het tijdstip van de kennisgeving; b. In geval van toezending van de
kennisgeving: binnen een maand na dagtekening.
4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
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Hoofdstuk III Reinigingsrechten
Artikel 9

Belastbaar feit

Onder de naam "reinigingsrechten" worden rechten geheven zowel voor het genot van door of vanwege
het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde
gemeentebezittingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.
Artikel 10

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.
Artikel 11

Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de hoofdstukken 2 en
3 van 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 12

Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het
kalenderjaar.
Artikel 13

Wijze van heffing

1. De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag met
dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.
2. De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel worden geheven door middel van een
gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.
Artikel 14
jaarlijks

Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de
verschuldigde rechten

1. De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn 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 zijn de rechten bedoeld in
hoofdstuk 2 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als bedoeld in hoofdstuk 2
van de tarieventabel, als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.
Artikel 15

Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de
dienstverlening of bij de aanvraag van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.
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Artikel 16
Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder
is dan € 20.000,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische
betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien
gelijke termijnen, waarbij de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op
de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende
termijnen telkens een maand later.
3. De bij gedagtekende kennisgeving gevorderde bedragen moeten worden betaald: a. In geval van
uitreiking van de kennisgeving: op het tijdstip van de kennisgeving; b. In geval van toezending
van de kennisgeving: binnen een maand na dagtekening.
4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde
termijnen.
Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen
Artikel 17

Inwerkingtreding en citeertitel

1. De “Verordening reinigingsheffingen 2021” van 8 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van
de in het derde 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. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening reinigingsheffingen 2022 gemeente
Sliedrecht".
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op14 december 2021.
De griffier,

De voorzitter,

mr. R.P.A. van Aalst

mr. drs. J.M. de Vries
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Tarieventabel behorende bij de "Verordening reinigingsheffingen 2022 gemeente
Sliedrecht”.
Algemeen
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief 21 % omzetbelasting indien deze verschuldigd is.
HOOFDSTUK 1 MAATSTAVEN EN TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING
Hoofdstuk 1.1 Maatstaf en tarief afvalstoffenheffing
1.1.1
1.1.2

De belasting bedraagt per perceel per jaar:
indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht,
wordt gebruikt door één persoon
€ 225,48 (€ 208,80)
indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht,
wordt gebruikt door twee of meer personen
€ 316,20 (€ 292,80)

Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.2.5

1.2.6

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1. bedraagt
de belasting voor het op aanvraag verwijderen van grove
huishoudelijke afvalstoffen:
per huisvuilwagen, per half uur of gedeelte daarvan
€ 34,43 (€ 31,88)
per bestelauto, per half uur of gedeelte daarvan
€ 14,16 (13,11)
voor een chauffeur of extra hulp worden de hierboven onder 1.2.1 en
vermelde bedragen per manhulp per halfuur of gedeelte daarvan
verhoogd met
€ 39,14 (€ 36,24)
de hierboven in dit hoofdstuk vermelde bedragen worden vermeerderd
met de door derden aan de gemeente Sliedrecht in rekening gebrachte
verwerkingskosten, waarvan een schriftelijke opgaaf van kosten worden
gedaan door of vanwege het college van burgemeester en wethouders
voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek.
het hierboven onder 1.2.3 vermelde bedrag wordt verhoogd met:
-50% indien de werkzaamheden op werkdagen (met uitzondering van
de zaterdag) buiten de normale werkuren worden verleend;
-100% indien de werkzaamheden op zaterdag en zon- en feestdagen
worden verleend.
de tijdsduur, waarover de in dit hoofdstuk vermelde rechten worden
geheven, wordt berekend vanaf het tijdstip, dat het desbetreffende
personeel het terrein van gemeentewerken verlaat tot het tijdstip dat
het daar terugkeert.
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HOOFDSTUK 2 MAATSTAVEN EN JAARLIJKSE TARIEVEN REINIGINGSRECHTEN
2.1
2.1.1

2.1.2

Het recht bedraagt per belastingjaar voor het beschikbaar stellen, het gebruik dan wel het ledigen
van containers en het verwijderen van de daarin verzamelde afvalstoffen indien:
het betreft éénmaal per week voor:
476,26
a. een container van 240 liter
(448,67)
1.069,83
b. een container van 500/660 liter
(1.007,98)
2.117,02
c. een container van 1.000/1.100 liter
(1.994,47)
2.728,02
d. een container van 1.300 liter
(2.570,19)
3.327,11
e. een container van 1.600 liter
(3.134,58)
364,45
f. een container van 240 liter voor oud papier/karton
(343,40)
het betreft tweemaal per week voor:
a. een container van 240 liter
b. een container van 500/660 liter
c. een container van 1.000/1.100 liter
d. een container van 1.300 liter
e. een container van 1.600 liter

2.1.3

het betreft driemaal per week voor:
a. een container van 240 liter
b. een container van 500/660 liter
c. een container van 1.000/1.100 liter
d. een container van 1.300 liter
e. een container van 1.600 liter

2.2

905,18 (852,76)
2.032,95
(1.915,33)
4.022,48
(3.789,12)
5.183,06
(4.883,08)
6.321,72
(5.955,81)

1.334,82
(1.257,58)
2.998,23
(2.824,72)
5.933,60
(5.590,20)
7.644,63
(7.202,21)
9.323,73
(8.784,16)

Wanneer reinigingsrecht wordt geheven op grond van dit hoofdstuk kan kosteloos oud papier en
karton middels een van gemeentewege aangewezen en beschikbaar gesteld inzamelmiddel
worden aangeboden.
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HOOFDSTUK 3 MAATSTAVEN EN TARIEVEN OVERIGE REINIGINGSRECHTEN
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4

3.1.1.5

3.1.1.6

3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4

3.1.2.5

3.1.2.6

3.1.3

Het recht bedraagt voor:
voor het op aanvraag verwijderen van grof bedrijfsafval:
per huisvuilwagen, per half uur of gedeelte daarvan
€ 34,43 (€31,88)
per bestelauto, per half uur of gedeelte daarvan
€ 14,16 (€13,11)
voor een chauffeur of extra hulp worden de hierboven onder
3.1.1.1 en 3.1.1.2 vermelde bedragen per manhulp per halfuur
of gedeelte daarvan verhoogd met
€ 39,14 (€36,24)
de hierboven in dit hoofdstuk vermelde bedragen worden
vermeerderd met de door derden aan de gemeente Sliedrecht
in rekening gebrachte verwerkingskosten, waarvan een
schriftelijke opgaaf van kosten worden gedaan door of vanwege
het college van burgemeester en wethouders voorafgaand aan
het in behandeling nemen van het verzoek.
de hierboven onder 3.1.1.3 vermelde bedrag wordt verhoogd met:
-50% indien de werkzaamheden op werkdagen (met uitzondering
van de zaterdag) buiten de normale werkuren worden verleend;
-100% indien de werkzaamheden op zaterdag en zon- en
feestdagen worden verleend.
de tijdsduur, waarover de in dit hoofdstuk vermelde rechten worden
geheven, wordt berekend vanaf het tijdstip, dat het desbetreffende
personeel het terrein van gemeentewerken verlaat tot het tijdstip
dat het daar terugkeert.
het op aanvraag verrichten van werkzaamheden, voor zover in deze
tarieventabel geen afzonderlijk recht is vermeld:
per veegmachine, kolkenzuiger of haakarmwagen, containerwagen per half uur of
gedeelte daarvan
€ 34,43 (€31,88)
per bestelauto, per half uur of gedeelte daarvan
€ 14,16 (€13,11)
voor een chauffeur of extra hulp worden de hierboven onder
3.1.1.1 en 3.1.1.2 vermelde bedragen per manhulp per halfuur of
gedeelte daarvan verhoogd met
€ 39,14 (€36,24)
de hierboven in dit hoofdstuk vermelde bedragen worden
vermeerderd met de door derden aan de gemeente Sliedrecht
in rekening gebrachte verwerkingskosten, waarvan een
schriftelijke opgaaf van kosten worden gedaan door of vanwege
het college van burgemeester en wethouders voorafgaand aan
het in behandeling nemen van het verzoek.
het hierboven onder 3.1.1.3 vermelde bedrag wordt verhoogd met:
-50% indien de werkzaamheden op werkdagen (met uitzondering
van de zaterdag) buiten de normale werkuren worden verleend;
-100% indien de werkzaamheden op zaterdag en zon- en
feestdagen worden verleend
de tijdsduur, waarover de in dit hoofdstuk vermelde rechten
worden geheven, wordt berekend vanaf het tijdstip, dat het
desbetreffende personeel het terrein van gemeentewerken verlaat
tot het tijdstip dat het daar terugkeert.
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1. bedraagt de
belasting voor het zoeken naar eigendommen in een verzamelcontainer (ongeacht het resultaat)
€ 66,07 (€62,25)

13

Behoort bij raadsbesluit van 14 december 2021,
De griffier,
mr. R.P.A. van Aalst

Toelichting op de bedragen:
Tarieven 2022

grof vuil per huisvuilwagen, per half uur of gedeelte
daarvan
grof vuil per bestelwagen, per half uur of gedeelte
daarvan
grof vuil verhoging van hierboven vermelde
tarieven per manhulp per halfuur of gedeelte
daarvan
Container 240 liter, één maal per week legen
Container 500/660 liter, één maal per week legen
Container 1.000/1.100 liter, één maal per week
legen
Container 1.300 liter, één maal per week legen
Container 1.600 liter, één maal per week legen
Container 240 liter, twee maal per week legen
Container 500/660 liter, twee maal per week legen
Container 1.000/1.100 liter, twee maal per week
legen
Container 1.300 liter, twee maal per week legen
Container 1.600 liter, twee maal per week legen
Container 240 liter, drie maal per week legen
Container 500/660 liter, drie maal per week legen
Container 1.000/1.100 liter, drie maal per week
legen

2022
excl.
BTW
28,45
(26,34)
11,70
(10,84)

BTW

2022 incl
BTW

5,98
(5,54)
2,46
(2,27)

34,43
(31,88)
14,16
(13,11)

6,79
(6,29)

39,14
(36,24)

393,60
82,66
(370,80)
(77,87)
884,16
185,67
(833,04)
(174,94)
1.749,60
367,42
(1.648,32)
(346,15)
2.254,56
473,46
(2.124,12)
(446,07)
2.749,68
577,43
(2.590,56)
(544,02)
748,08
157,10
(704,76)
(148,00)
1.680,12
352,83
(1.582,92)
(332,41)
3.324,36
698,12
(3.132,00)
(657,72)
4.283,52
899,54
(4.035,60)
(847,48)
5.224,56 1.097,16
(4.922,16) (1.033,65)
1.103,16
231,66
(1.039,32)
(218,26)
2.477,88
520,35
(2.334,48)
(490,24)
4.903,80 1.029,80
(4.620,00)
(970,20)

476,26
(448,67)
1.069,83
(1.007,98)
2.117,02
(1.994,47)
2.728,02
(2.570,19)
3.327,11
(3.134,58)
905,18
(852,76)
2.032,95
(1.915,33)
4.022,48
(3.789,72)
5.183,06
(4.883,08)
6.321,72
(5.955,81)
1.334,82
(1.257,58)
2.998,23
(2.824,72)
5.933,60
(5.590,20)

32,35
(29,95)
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6.317,88
1.326,75
(5.952,24) (1.249,97)
7.705,56
1.618,17
Container 1.600 liter, drie maal per week legen
(7.259,64) (1.524,52)
Container oud papier/karton, 240 liter één maal per
301,20
63,25
week legen (bij geen contract)
(283,80)
(59,60)
Container 1.300 liter, drie maal per week legen

7.644,63
(7.202,21)
9.323,73
(8.784,16)
364,45
(343,40)
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Versie geldig
vanaf 1 januari
2022

Verordening rioolheffing 2022 gemeente Sliedrecht

Verantwoordelijke

Beheer Openbare Ruimte

afdeling
De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische
informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden,
onderdeel Documentaire Informatievoorziening, e-mail: gemeente@sliedrecht.nl.

De raad van de gemeente Sliedrecht;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021;
gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022.
Artikel 1
Definities
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 of grondwater.
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.
Artikel 3
Belastbaar feit en belastingplicht
1. De belasting wordt geheven:
a. van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of
beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering,
verder te noemen: eigenarendeel; en
b. van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering
wordt afgevoerd, verder te noemen: gebruikersdeel.
2. Met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als
genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van
het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat
tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.
3. Met betrekking tot het gebruikersdeel, wordt als gebruiker aangemerkt:
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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
Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven van percelen met een aansluiting op de gemeentelijke riolering
uitsluitend voor de afvoer van hemel- en grondwater met een vloeroppervlakte kleiner dan 50 vierkante
meter.
Artikel 5
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 6
Maatstaf van heffing
1. Het eigenarendeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.
2. Het gebruikersdeel voor percelen die in hoofdzaak tot woning dienen wordt geheven naar een vast
bedrag per perceel.
3. Het gebruikersdeel voor percelen die niet in hoofdzaak tot woning dienen wordt geheven naar het
aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.
4. Voor de bepaling van de maatstaf van de heffing is voor percelen zijnde, verpleegtehuis,
gezinsvervangend tehuis, (schippers)internaat, tehuis voor personen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking, verzorgingstehuis, bejaardentehuis, kindertehuis of gevangenis voor het
gebruikersdeel lid 3. van toepassing
5. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op 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. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode
van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die
herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.
6. 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.
7. De op de voet van het vijfde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt
verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.
Artikel 7
Belastingtarieven
1. Het eigenarendeel bedraagt per jaar per perceel € 183,70 (€168,00).
2. Het gebruikersdeel als bedoeld in artikel 6, tweede lid, bedraagt per jaar € 93,60 (€85,68).
3. Het gebruikersdeel als bedoeld in artikel 6, derde lid, bedraagt per jaar:
a. € 93,60 (€85,68) bij 0 m3 tot en met 250 m3 afvalwater;
b. indien meer dan 250 m3 afvalwater wordt afgevoerd, wordt het onder a. vermelde bedrag verhoogd
met € 46,80 (€42,84) voor elke hoeveelheid van 50 m3 afvalwater of een gedeelte daarvan.
Artikel 8
Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 9
Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
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Artikel 10
Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of voor het gebruikersdeel, zo dit later
is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het
belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat
jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het
belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor
dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.
4. Belastingbedragen van minder dan € 10,- worden niet geheven;
5. Voor de toepassing van het vierde lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde
belastingaanslagen aangemerkt als één belastingaanslag.
Artikel 11
Termijnen van betaling
4. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening
van het aanslagbiljet is vermeld.
5. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde
aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan €
20.000,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso
kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen,
waarbij de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand
later.
6. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
Artikel 12
Inwerkingtreding en citeertitel
1. De “Verordening rioolheffing 2021” van 10 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in
het derde 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. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2022 gemeente
Sliedrecht'.
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op14 december 2021.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. R.P.A. van Aalst

mr. drs. J.M. de Vries
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Versie geldig
vanaf 1 januari
2022

Verordening begrafenisrechten 2022
gemeente Sliedrecht

Verantwoordelijke
afdeling

Beheer Openbare Ruimte
De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische
informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden,
onderdeel Documentaire Informatievoorziening, e-mail: gemeente@sliedrecht.nl.

De raad van de gemeente Sliedrecht;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2022.

Artikel 1. Definities
In
a.
b.
c.

deze verordening wordt verstaan onder:
begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats te Sliedrecht;
graf: een zandgraf of keldergraf;
grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie of een constructie van kunststof waarin een of
meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van
een bovengrondse muur of wand;
d. asbus: een kunststof bus ter berging van as van een overledene;
e. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;
f. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is
verleend tot:
1. het doen begraven en begraven houden van lijken;
2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
3. het doen verstrooien van as.
g. particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;
h. algemeen (kinder)graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het
doen begraven van lijken tot een leeftijd van 12 jaar;
i. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarvoor aan een natuurlijk persoon of
rechtspersoon het gebruiksrecht is verleend tot:
1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
2. het doen verstrooien van as.
j. algemene urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het gebruiksrecht
is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
k. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;
l. beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die
hem vervangt;
m. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een
particulier graf of grafkelder;
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n. gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een
algemeen graf, algemeen urnengraf of algemene urnennis is verleend;
o. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht.
p. wet: de Wet op de lijkbezorging en de daaruit voortvloeiende regelgeving
q. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf of gedenkplaats;
r. gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;
s. grafbeplanting: winterharde beplanting;
t. dubbelgraf: twee aan elkaar grenzende graven, waarvoor aan een natuurlijk persoon of
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
1. het doen begraven en begraven houden van lijken;
2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
3. het doen verstrooien van as;
4. het plaatsen van een aaneengesloten grafbedekking.
Artikel 2
Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor
het door of vanwege 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.
Artikel 4
Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening
behorende tarieventabel.
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de bij deze verordening
behorende tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.
Artikel 5
Belastingjaar
1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het
kalenderjaar.
2. Met betrekking tot de rechten genoemd onder I, lid 3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak
gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.
Artikel 6
Wijze van heffing
De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het
gevorderde bedrag is vermeld.
Artikel 7
Ontstaan van de belastingschuld
1. De onderhoudsrechten, als genoemd onder I van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang
van het belastingtijdvak.
2. De overige rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvraag van het
gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.
Artikel 8
Termijn van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald
binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.
Artikel 9
Kwijtschelding
Bij de invordering van de begrafenisrechten wordt geen kwijtschelding verleend.
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Artikel 10
Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening begrafenisrechten 2021' van 8 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de
in het derde 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. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening begrafenisrechten 2022 gemeente Sliedrecht”.
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op14 december 2021.
De griffier,

De voorzitter,

mr. R.P.A. van Aalst

mr. drs. J.M. de Vries
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Tarieventabel behorende bij de Verordening begrafenisrechten 2022
De in artikel 4 genoemde rechten bedragen:
A. Algemeen graf
1.

2.

Begraven

Voor het begraven van een stoffelijk overschot in een
algemeen graf

€

Onderhoud

919,00
(854,00)

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,
een algemeen graf met of zonder grafbedekking, wordt over de uitgiftetermijn
van 20 jaar een éénmalig recht geheven van
€ 1.277,00
(1.186,00)
3. Vervalt

Administratieve kosten/ vergunningen

4.

Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken

€

5.

Voor het wijzigen van de tenaamstelling gebruiksrecht

€

114,00
(106,00)
33,00
(31,00)

B. Kindergraf (algemeen graf)
1.
2.

3.

4.
5.

Begraven

Voor het recht voor het begraven van een lijk in de leeftijd van 1 tot en met 11 jaar
in een kindergraf
€ 460,00
(427,00)
Voor het recht voor het begraven van een lijk in de leeftijd van 0 jaar in een
kindergraf
€ 228,00
(212,00)

Onderhoud

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,
een algemeen kindergraf met of zonder grafbedekking, wordt over de
uitgiftetermijn van 40 jaar een éénmalig recht geheven van

Administratieve kosten/ vergunningen

Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken
Voor een wijziging van de tenaamstelling gebruiksrecht

€ 1.277,00
(1.186,00)
€ 114,00
(106,00)
€
33,00
(31,00)

C. Particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats
1.

2.

3.

Verkrijgen van rechten

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf of
particuliere gedenkplaats voor een periode van 30 jaar waarin niet meer dan
twee lijken kunnen worden begraven wordt een éénmalig recht geheven van
In particuliere graven op oude grafvelden kan niet meer dan 1 lijk worden
begraven.
Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier keldergraf voor
een periode van 30 jaar waarin niet meer dan twee lijken kunnen worden
begraven wordt een éénmalig recht geheven van

€ 2.539,00
(2.359,00)

€ 8.514,00
(€7.910,00)

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder C, leden 1 en 2
met 5 jaar wordt een recht geheven van
€

475,00
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

( 441,00)
Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder C, leden 1 en 2
met 10 jaar wordt een recht geheven van
€ 762,00
(708,00)

Begraven en bijzetten van lijken van een persoon in de leeftijd 12 jaar en ouder
Voor het recht op het begraven of bijzetten van een lijk in een
particulier graf, grafkelder of een particuliere gedenkplaats bedraagt

€

919,00
(854,00)

Begraven en bijzetten van lijken van een persoon in de leeftijd van 1 tot en met 11 jaar

Voor het recht op het begraven of bijzetten van een lijk in een particulier graf,
grafkelder of een particuliere gedenkplaats
€ 460,00
(427,00)

Begraven en bijzetten van lijken van een persoon in de leeftijd van 0 jaar

Voor het recht op het begraven of bijzetten van een lijk in een particulier graf,
grafkelder of een particuliere gedenkplaats
€ 228,00
(212,00)

Plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn

Voor het recht op het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn
van een stoffelijk overschot in een particulier graf, grafkelder of een particuliere
gedenkplaats bedraagt
€ 255,00
(375,00)

Onderhoud

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,
een particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats, wordt over de
uitgiftetermijn van 30 jaar een éénmalig recht geheven van

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,
een particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats, wordt over de
verlengingstermijn van 5 jaar (zoals bedoeld onder C, lid 4) een éénmalig
recht geheven van
Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,
een particulier graf, grafkelder of particuliere gedenkplaats, wordt over de
verlengingstermijn van 10 jaar (zoals bedoeld onder C, lid 5) een éénmalig
recht geheven van

Administratieve kosten/ vergunningen

Voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken
Voor het verwijderen en het herplaatsen van een gedenkteken indien een
begraving plaatsvindt in een graf waarop reeds een gedenkteken is
aangebracht
Voor het wijzigen van de tenaamstelling uitsluitend recht

€ 2.220,00
(2.063,00)

€ 616,00
(572,00)

€ 984,00
(915,00)
€ 114,00
(106,00)
€ 114,00
(106,00)
€
33,00
(31,00)

D. Algemene urnennis
1.
2.

Verkrijgen van rechten

Voor het verlenen van een gebruiksrecht op een algemene urnennis
voor een periode van 20 jaar wordt een éénmalig recht geheven van
Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld onder D, lid 1

€ 1.019,00
(854,00)
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met 5 jaar wordt een recht geheven van
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld onder D, lid 1
met 10 jaar wordt een recht geheven van

Plaatsen en bijzetten

Voor het recht op het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn
in een algemene urnennis bedraagt

Onderhoud

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,
een algemene urnennis, wordt over de uitgiftetermijn van 20 jaar een
éénmalig recht geheven van

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,
een algemene urnennis, wordt over de verlengingstermijn van 5 jaar
(zoals bedoeld onder D, lid 2) een éénmalig recht geheven van
Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,
een algemene urnennis, wordt over de verlengingstermijn van 10 jaar
(zoals bedoeld onder D, lid 3) een éénmalig recht geheven van

Administratieve kosten

Voor het wijzigen van de tenaamstelling gebruiksrecht
Voor een vergunning tot het plaatsen van een sluitplaat

€ 262,00
(220,00)
€ 419,00
(352,00)
€ 255,00
(375,00)

€ 1.277,00
(1.186,00)
€ 401,00
(373,00)
€ 640,00
(595,00)
€

33,00
(31,00)
€ 114,00
(106,00)

Vergunningskosten worden niet in rekening gebracht wanneer een
sluitplaat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld
E. Algemeen urnengraf
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Verkrijgen van rechten

Voor het verlenen van een gebruiksrecht op een algemeen urnengraf
voor een periode van 20 jaar wordt een éénmalig recht geheven van
Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld onder E, lid 1
met 5 jaar wordt een recht geheven van
Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld onder E, lid 1
met 10 jaar wordt een recht geheven van

Plaatsen en bijzetten

Voor het recht op het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn
in een algemeen urnengraf bedraagt

Onderhoud

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,
een algemeen urnengraf, wordt over de uitgiftetermijn van 20 jaar een
éénmalig recht geheven van

€ 1.019,00
(854,00)
€ 262,00
(267,00)
€ 419,00
(427,00)
€ 255,00
(375,00)

€ 1.277,00
(1.186,00)

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,
een algemeen urnengraf, wordt over de verlengingstermijn van 5 jaar
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(zoals bedoeld onder E, lid 2) een éénmalig recht geheven van
7.

8.
9.

Voor het van gemeentewege onderhouden van de algemene begraafplaats,
een algemeen urnengraf, wordt over de verlengingstermijn van 10 jaar
(zoals bedoeld onder E, lid 3) een éénmalig recht geheven van

Administratieve kosten

Voor het wijzigen van de tenaamstelling gebruiksrecht
Voor een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken

€ 401,00
(373,00)
€ 640,00
(595,00)
€

33,00
(31,00)

€ 114,00
(106,00)
Vergunningskosten worden niet in rekening gebracht wanneer een
Gedenkteken door de gemeente ter beschikking wordt gesteld.
F. Verstrooiingsplaats
1.

2.

Verstrooien

Voor het recht op het verstrooien van as op een algemene verstrooiingsplaats
op de begraafplaats bedraagt

Naamplaatje op algemeen gedenkteken

Voor het recht op plaatsing naamplaatje op algemeen gedenkteken strooiveld (20 jaar) en
beschikbaar stellen naamplaatje op algemeen gedenkteken strooiveld, inclusief
de eerste 40 lettertekens
€ 114,00
(106,00)

G. Opgraven en ruimen
1.
Voor het recht op het opgraven, ruimen, plaatsen van stoffelijke overschotten
in dezelfde grafruimte (schudden) of verwijderen van een stoffelijk overschot,
bedraagt
2.
3.

€ 255,00
(106,00)

Voor het recht op het opgraven, ruimen of verwijderen van een asbus of urn,
bedraagt

€ 919,00
(854,00)
€ 404,00
(375,00)

4.

In de rechten zoals bedoeld onder G, lid 1 en 2 is het eventueel herbegraven
of plaatsen in een andere grafruimte, in een urnennis of in een urnengraf niet
inbegrepen. Ook het leveren van een grafkist is niet inbegrepen.
Voor het verlof tot opgraving

5.

Voor de aanschaf van een uitvaartkist klein t.b.v. van een herbegraving

6.

Voor de aanschaf van een uitvaartkist groot t.b.v. van een herbegraving

7.

Voor de kosten voor het beschikbaar stellen van de as in een asbus na afstand
van de locatie
€ 114,00
(106,00)

€ 114,00
(106,00)
€ 237,00
(220,00)
€ 311,00
(289,00)

H. Overige
1.
Voor het recht bij een begraving of bijzetting voor het overschrijden van de tijdsduur
van 1 uur, voor elk half uur overschrijding of gedeelte daarvan een recht van € 150,00
(139,00)
2.
Voor het recht op verzoek begraven of bijzetten buiten de genoemde tijden
zoals aangegeven in de 'Nadere regels en voorschriften gemeentelijke
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begraafplaats Sliedrecht 2017’ behorende bij de ‘Beheerverordening
gemeentelijke begraafplaats Sliedrecht 2017’, bedraagt

3.

€ 677,00
( 629,00)
Voor het met groene takken camoufleren van de grafkuil tijdens een begraving € 40,00
(37,00)

I. Onderhoudsrecht en afkoop van vóór 1 januari 2011 uitgegeven graven
1.
Voor een particulier graf, per kalenderjaar
2.

Voor deze rechten kunnen als volgt worden afgekocht door betaling ineens:
- voor 1 jaar, 1 maal het jaarlijks recht;
- voor 2 jaar, 2 maal het jaarlijks recht;
- voor 3 jaar, 3 maal het jaarlijks recht;
- voor 4 jaar, 4 maal het jaarlijks recht;
- voor 5 jaar, 5 maal het jaarlijks recht;
- voor 6 jaar, 6 maal het jaarlijks recht;
- voor 7 jaar, 7 maal het jaarlijks recht;
- voor 8 jaar, 7 maal het jaarlijks recht;
- voor 9 jaar, 8 maal het jaarlijks recht;
- voor 10 jaar, 8 maal het jaarlijks recht;
- voor 11 jaar, 9 maal het jaarlijks recht;
- voor 12 jaar, 10 maal het jaarlijks recht;
- voor 13 jaar, 11 maal het jaarlijks recht;
- voor 14 jaar, 11 maal het jaarlijks recht;
- voor 15 jaar, 12 maal het jaarlijks recht;
- voor 16 jaar, 12 maal het jaarlijks recht;
- voor 17 jaar, 13 maal het jaarlijks recht;
- voor 18 jaar, 13 maal het jaarlijks recht;
met dien verstande, dat de rechten over het lopende jaar verschuldigd blijven.

€ 121,00
(112,00)

Behoort bij raadsbesluit van 14 december 2021,
De griffier,

mr. R.P.A. van Aalst
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Versie geldig
vanaf 1 januari
2022

Verordening havengeld 2022 gemeente Sliedrecht

Verantwoordelijke
afdeling

Buitenruimte
De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische
informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden,
onderdeel Documentaire Informatievoorziening, e-mail: gemeente@sliedrecht.nl.

De raad der gemeente Sliedrecht;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021;
gelet op de artikel 216 en 229 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van havengeld 2022
Artikel 1
Aard van de belasting
Voor het gebruik of genot van de gemeentelijke haven of andere ten gerieve van de scheepvaart
gemaakte openbare werken, alsmede voor het gebruik of genot van alle binnen deze gemeente gelegen
openbare wateren die bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn, met vaartuigen, woonschepen,
pontons, bergings-, bagger- en dergelijk drijvend materieel wordt een belasting geheven onder de naam
van “havengeld”.
Artikel 2
Definities
1. Voor de toepassing van de verordening wordt verstaan onder:
a. Vaartuigen: alle soorten drijvende lichamen welke wegens hun drijfvermogen worden gebezigd,
dan wel bestemd of geschikt zijn voor het vervoer te water van personen en/of handelswaren;
b. Sleepboten: alle vaartuigen welke wegens hun bouw bestemd zijn voor het slepen en of duwen
van andere vaartuigen, pontons en dergelijke;
c. Passagiersvaartuigen: alle vaartuigen die openbaar middel van vervoer zijn, of dit niet zijnde,
uitsluitend of in hoofdzaak gebezigd worden voor het vervoer van personen tegen betaling;
d. Pleziervaartuigen: alle vaartuigen die bestemd zijn, dan wel feitelijk gebruikt worden voor
recreatieve doeleinden;
e. Woonschepen: alle vaartuigen die bestemd zijn dan wel feitelijk gebruikt als woning
f. Groep 1 vaartuigen: vrachtschepen, tankschepen dan wel baggerbakken
g. Groep 2 vaartuigen: duwboten, sleepboten, woonboten en passagiersboten.
h. Groep 3 vaartuigen: drijvende werktuigen, pontons en vlotten
i. Groep 4 vaartuigen: plezier- en recreatievaartuigen
j. Weekend: periode vallende tussen vrijdag 12:00 uur en maandag 12:00 uur;
k. Maand: kalendermaand
l. Green Award certificaat: een geldend document dat aangeeft dat het vaartuig voldoet aan het
Reglement Green Award Binnenvaart en aan het Programma van Eisen Green Award Binnenvaart.
Dit certificaat wordt uitgegeven door het bureau Green Award als uitvoeringsorgaan van de
Stichting Green Award. Vaartuigen met een Green Award certificaat hebben tijdens inspectie
aangetoond dat ze voldoen aan bovenwettelijke eisen op het gebied van milieu, veiligheid en
kwaliteit.
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Artikel 3
Belastingplicht
Belastingplichtig is de gezagvoerder, de schipper, de eigenaar, de beheerder of de bewoner van een in
artikel 2 genoemd object:
a. Die gebruik maakt van bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1;
b. Die een dienst aanvraagt dan wel te wiens behoeve een dienst is verleend als bedoeld in artikel 1.
Artikel 4
Belastinggrondslag
De heffingsgrondslag is voor groep 1 vaartuigen het laadvermogen per ton of gedeelten daarvan. Voor
groep 2, voor groep 3 en voor groep 4 vaartuigen is de heffingsgrondslag de oppervlakte van het vaartuig
per vierkante meter of gedeelten daarvan.
Artikel 5
Belastingjaar
Voor zover in deze verordening tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar
gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 6
Tarief
Het in artikel 1 bedoelde recht bedraagt per ton laadvermogen of gedeelten daarvan:
A.1. voor onder artikel 2 genoemd drijvend materieel waarbij laden en/of lossen plaatsvindt:
1. per reis voor een achtereenvolgend tijdvak van ten hoogste 7
dagen
€0,123 (0,116)
2. bij abonnement:
- per week
€0,284 (0,268)
- per maand
€0,838 (0,790)
- per kwartaal
€1,244 (1,173)
- per jaar
€2,434 (2,295)
2. voor onder artikel 2 genoemd drijvend materieel waarbij geen laden en/of lossen plaatsvindt:
1. per reis voor groep 1 vaartuigen voor een achtereenvolgend tijdvak van ten hoogste
- een weekend
€0,072 (0,068)
- 7 dagen
€0,119 (0,112)
- 14 dagen
€0,180 (0,170)
- 21 dagen
€0,211 (0,199)
(in en uitvaren binnen 7, 14 of 21 dagen periode kan zonder bijbetaling)
2. bij abonnement voor groep 1 vaartuigen per jaar
€1,170 (1,103)
3. reparatietarief voor groep 1 vaartuigen:
voor ten hoogste 7 dagen
€0,091 (0,086)
voor ten hoogste 14 dagen
€0,136 (0,128)
voor ten hoogste 21 dagen
€0,160 (0,151)
B. voor groep 2 vaartuigen en voor groep 3 vaartuigen waarbij geen
laden en/of lossen plaatsvindt, dezelfde tarieven als voor groep 1
vaartuigen, echter per m2 of gedeelten daarvan;
C. voor groep 4 vaartuigen waarbij geen laden en/of lossen plaatsvindt
per m2 of gedeelten daarvan per jaar:
€ 3,641 (3,432)
D.

voor vaartuigen met een geldig 'Green Award certificaat' bedragen de tarieven:
1.
0% met een geldig Green Award certificaat met een Platinum label
2. 70% met een geldig Green Award certificaat met een Goud certificatie
3. 85% met een geldig Green Award certificaat met een Zilver certificatie
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4. 85% met een geldig Green Award certificaat met een Brons certificatie
van de onder A, B en C genoemde tarieven
Om in aanmerking te komen voor de onder D. genoemde tarieven moet bij binnenkomst in de haven
worden aangegeven of het vaartuig over een Green Award Certificaat beschikt.
E. de in dit artikel vermelde tarieven zijn exclusief BTW.
Artikel 7
Bijbetaling
1. Indien op grond van het bepaalde in artikel 6 het havengeld is betaald volgens het tarief per reis en
de gebruikmaking van de in artikel 1 genoemde openbare werken voortduurt na afloop van de termijn
waarvoor het havengeld is betaald, wordt behoudens het bepaalde in het tweede lid opnieuw
havengeld geheven.
2. Indien op grond van het bepaalde in artikel 6 het havengeld is betaald volgens het tarief per reis voor
een achtereenvolgend tijdvak van 7 dagen en de gebruikmaking van de in artikel 1 genoemde
gemeentewerken is binnen dit tijdvak niet beëindigd, moet indien de gebruikmaking in totaal niet
langer duurt dan 21 achtereenvolgende dagen, het havengeld worden bijbetaald tot het tarief
berekend per reis voor een achtereenvolgend tijdvak van 21 dagen.
Artikel 8
Ontstaan van de belastingschuld
1. De rechten die in deze verordening per jaar worden geheven zijn verschuldigd bij het begin van het
belastingjaar of, zo dit later is bij aanvang van de belastingplicht.
2. De rechten die in deze verordening niet per jaar worden geheven zijn verschuldigd bij de aanvang van
de dienstverlening of bij de aanvraag van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.
3. De rechten bedoeld in het tweede lid zijn opnieuw verschuldigd indien het gebruik of genot als
bedoeld in artikel 1 voortduurt na afloop van de termijn waarvoor havengeld is geheven.
Artikel 9
Wijziging van betaling per reis in betaling per abonnement
Indien in de loop van het belastingjaar het havengeld per reis is betaald en er wordt overgegaan tot
betaling bij abonnement, wordt het reeds betaalde havengeld niet teruggegeven of verrekend.
Artikel 10

Geabonneerde vaartuigen waarmede geen gebruik meer wordt
gemaakt van gemeentewerken
Er bestaat geen aanspraak op restitutie indien het havengeld bij abonnement is geheven en het gebruik
of genot van de in artikel 1 genoemde gemeentewerken wordt beëindigd voordat de geldigheidsduur van
het abonnement is verstreken.
Artikel 11
Vervanging van het vaartuig
Indien een vaartuig, waarvoor het havengeld bij abonnement is voldaan, in de loop van het belastingjaar
wordt vervangen door een ander vaartuig, wordt op schriftelijke aanvraag van de houder het abonnement
geldig verklaard voor het nieuwe vaartuig. Zou voor het nieuwe vaartuig het havengeld hoger zijn dan
voor het vaartuig waarvoor het abonnement is afgegeven, dan moet het verschil in havengeld, berekend
over een vol jaar of een vol kwartaal, worden bijbetaald.
Artikel 12
Tijdelijke vervanging van vaartuigen
1. Indien een vaartuig, waarvoor het havengeld bij abonnement is voldaan, wegens herstelling of
onderhoud tijdelijk wordt vervangen door een ander vaartuig is het abonnement tijdens de duur van
de werkzaamheden geldig voor het vervangende vaartuig met dien verstande, dat indien het
vervangende vaartuig een grotere tonnage resp. oppervlakte heeft dan het vervangen vaartuig, voor
het verschil havengeld geheven wordt naar het tarief berekend per reis.
2. Het bepaalde in het eerste lid is alleen van toepassing, indien de houder van het geabonneerde
vaartuig de voorgenomen vervanging, onder opgaaf van de oorzaak van de vervanging, de tijdstippen
van aanvang en de vermoedelijke beëindiging daarvan en de plaats waar de herstelling of het
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onderhoud geschiedt, tenminste een week tevoren schriftelijk meldt aan de havenmeester en zolang
niet aan de havenmeester schriftelijk is gemeld, dat de vervanging heeft opgehouden.
Artikel 13
Vrijstelling
Geen havengeld wordt geheven van:
a. Vaartuigen in directe dienst van het rijk, voor zover vrijstellingen krachtens wettelijke voorschriften
moet worden verleend;
b. Hospitaalvaartuigen, indien daarop de in artikel 1 van het Traktaat van 21 december 1904
(goedgekeurd bij de Wet van 30 december 1905, Staatsblad 383), bedoelde vrijstelling van ten
behoeve van de staat geheven havenrechten van toepassing is;
c. Roeiboten, behorende, bij vaartuigen, geen pleziervaartuigen of woonschepen zijnde, waarvoor
havengeld geheven wordt;
d. Vaartuigen, die ten gevolge van ijsgang of andere weersomstandigheden gedwongen zijn langer dan
veertien dagen in de haven te verblijven.
e. Vaartuigen welke niet langer dan drie achtereenvolgende uren gebruik maken van een speciaal
daartoe door de havenmeester aan te wijzen ligplaats, mits deze tijd uitsluitend wordt benut om in de
gemeente inkopen te doen of zaken te behandelen, niet laden of lossen en geen passagiers in- of
ontschepen;
f. Vaartuigen in beheer van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland, welke zijn
ingericht voor de brandbestrijding te water.
Artikel 14
Wijze van heffing
De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftuur
waarop het gevorderde bedrag is vermeld.
Artikel 15
Termijn van betaling
1. De rechten moeten worden betaald op het moment van de uitreiking van de in artikel 14 bedoelde
kennisgeving.
2. Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen een maand
na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.
Artikel 16
Meldingsplicht
Elke schipper of gezagvoerder van een vaartuig en elke bewoner van een woonschip is verplicht terstond,
nadat het gebruik of genot van de in artikel 1 bedoelde gemeentewerken een aanvang heeft genomen,
daarvan melding te maken ten kantore van de havenmeester.
Artikel 17
Aanduiding op woonschip
Woonschepen moeten aan de buitenzijde voorzien zijn van de naam van het schip, welke duidelijk
zichtbaar ter weerszijden van de voorkant van het schip is aangebracht of bij gebreke van een naam van
een door de havenmeester op te geven nummer, dat met cijfers van 10 cm hoogte op dezelfde wijze en
plaats is aangebracht.
Artikel 18
Kwijtschelding
Bij de invordering van havengeld wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 19
Inwerkingtreding
1. De "Verordening havengeld 2021” van 8 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het
derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft
op de belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening havengeld 2022 gemeente Sliedrecht”.
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Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op
14 december 2021.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. R.P.A. van Aalst

mr. drs. J.M. de Vries
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Versie geldig
vanaf 1 januari
2022

Verordening hondenbelasting 2022 gemeente Sliedrecht

Verantwoordelijke
afdeling

Beheer Openbare Ruimte, team Financieel Advies en Beleid
De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische
informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden,
onderdeel Documentaire Informatievoorziening, e-mail: gemeente@sliedrecht.nl.

De raad van de gemeente Sliedrecht;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021;
gelet op de artikel 226 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2022.
Artikel 1
Belastbaar feit
Onder de naam "hondenbelasting" wordt een directe belasting geheven ter zake van 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 de in artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar 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 ter zake van honden:
a. die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een blind
persoon worden gehouden;
b. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden;
c. waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma van de Koninklijke Nederlandse
Politiehondenvereniging, mits de houder zich verbindt zijn hond met begeleider, aan wiens
bevelen de hond gehoorzaamt, op aanvraag aan de politie ter beschikking te stellen;
d. die zijn opgeleid tot en dienen als assistentiehond en in hoofdzaak als zodanig door een
gehandicapt persoon worden gehouden;
e. die verblijven in een hondenasiel.
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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 de eerste hond
€ 74,16 ( 73,08);
b. voor de tweede hond
€124,44 (122,64);
c. voor iedere hond boven het aantal van twee
€198,96 (196,08);
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in een kennel, per
belastingjaar, per kennel € 1.013,16 (998,28). Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder
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, zo dit later is, bij de aanvang van
de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de
loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting , respectievelijk de hogere belasting ter zake van
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. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel wordt van de belastingplichtige, die zich
in de loop van het belastingjaar in onze gemeente vestigt en die ten genoegen van het college van
burgemeester en wethouders aantoont dat hij in de gemeente van herkomst voor dezelfde hond(en)
over een bepaald tijdvak van het belastingjaar is of wordt aangeslagen en geen dan wel slechts
gedeeltelijk aanspraak op vermindering of ontheffing kan doen gelden, slechts voor het nog
resterende gedeelte van het belastingjaar geheven.
4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de
loop van het belastingjaar vermindert, zonder dat in hetzelfde belastingjaar opnieuw belastingplicht
intreedt, bestaat aanspraak op ontheffing c.q. terugbetaling van reeds betaalde belasting voor zoveel
twaalfde gedeelten van de voor dat belastingjaar verschuldigde belasting als er in dat belastingjaar,
na het einde van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle
kalendermaanden overblijven. De aanvraag ter bekoming van deze ontheffing c.q. teruggaaf behoort
duidelijk aan te geven de reden van het ophouden van de belastingplicht, alsmede de naam en
woonplaats van degene, aan wie de hond eventueel werd overgedaan.
5. Belastingbedragen van minder dan € 10,- worden niet geheven;
6. Voor de toepassing van het vijfde lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde
belastingaanslagen aangemerkt als één belastingaanslag.
Artikel 9
Termijnen van betaling
7. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening
van het aanslagbiljet is vermeld.
8. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde
aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan €
20.000, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen

33

worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen, waarbij de
eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening
van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
9. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
Artikel 10
Inwerkingtreding en citeertitel
5. De "Verordening hondenbelasting 2021" van 8 december 2020wordt ingetrokken met ingang van de
in het derde 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.
6. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
7. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
8. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening hondenbelasting 2022 gemeente
Sliedrecht".
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op14 december 2021.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. R.P.A van Aalst

mr. drs. J.M. de Vries
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Versie geldig
vanaf 1 januari
2022

Verordening leges 2022 gemeente Sliedrecht

Verantwoordelijke
afdelingen

Dienstverlening, Samenleving en Beheer Openbare Ruimte
De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische
informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden,
onderdeel Documentaire Informatievoorziening, e-mail: gemeente@sliedrecht.nl.

De raad van de gemeente Sliedrecht;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.16 november 2021;
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, 229, eerste lid, aanhef en
onderdeel b, van de Gemeentewet en artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;
besluit:
vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022.
Artikel 1
Definities
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 ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag 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 ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende
kalenderjaar;
e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 2
Belastbaar feit
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.
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:
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a. voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening
(grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
b. voor diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van
een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover
die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
c.

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor
zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht
(omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

d. van Non-profit organisaties die bijdragen aan de Sociale Visie van de gemeente voor zover deze leges
betrekking hebben op het laden en lossen in het voetgangersgebied Kerkbuurt en waarbij het voor de
organisatie ook noodzakelijk is om voor hun doelstellingen gebruik te maken van de Kerkbuurt;
e. voor het afgeven van bewijzen van onvermogen.
f.

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in
artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2019 voor het houden van een
openbare inzameling van geld of goederen of daartoe een intekenlijst aan te bieden.

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 voor 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 de in de tarieventabel genoemde eenheid
als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6
Wijze van heffing
De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, een nota of andere schriftuur,
of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending
of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg 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:
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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 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
c.

langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die
mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs
elektronische weg.

d. langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na
dagtekening van de kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 8
Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9
Teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening
behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die
dienst in die 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 2 (reisdocumenten);
2. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
3. onderdeel 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekking uit de basisregistratie personen met behulp van
alternatieve media of schriftelijk);
4. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);
5. hoofdstuk 16 (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
Overgangsrecht en inwerkingtreding
1. De ‘Verordening leges 2021 van 8 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde
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. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening leges 2022 gemeente Sliedrecht”.
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Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op14 december 2021.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. R.P.A. van Aalst

mr. drs. J.M. de Vries
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Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2022.
Indeling tarieventabel
Titel 1
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Algemene dienstverlening
Burgerlijke stand
Reisdocumenten
Rijbewijzen
Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen
Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Vervallen
Bestuursstukken
Vastgoedinformatie
Overige publiekszaken
Gemeentearchief
Huisvestingswet
Leegstandwet
Gemeentegarantie
Vervallen
Vervallen
Kansspelen
Telecommunicatie
Verkeer en vervoer
Diversen

Titel 2
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Begripsomschrijvingen
Vervallen
Omgevingsvergunning
Vermindering
Teruggaaf
Intrekking omgevingsvergunning
Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
Vervallen
Vervallen
In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk

1
2
3
4
5
6
7
8

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Horeca
Organiseren evenementen of markten
Prostitutiebedrijven
Huisvestingswet 2014
Brandbeveiligingsverordening (vervallen)
Marktstandplaatsen (vervallen)
Winkeltijdenwet
In deze titel niet benoemde beschikking
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Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van
een partnerschap in het Raadshuis en gemeentekantoor op:
1.1.1.1
Maandag tot en met vrijdag. Indien het voltrekken van een huwelijk of
registratie van een partnerschap op een vrije/incidentele locatie plaatsvind
wordt dit bedrag verhoogd met 50%, zijnde € 187,50 (de kosten van het
gebruik van een andere locatie dan het Raadhuis en gemeentekantoor, is
een zaak tussen beheerder/eigenaar en het bruidspaar)

1.1.1.2

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2

1.1.3

1.1.4
1.1.4.1
1.1.5
1.1.5.1
1.1.6

Op zaterdag en zondag, door het gemeentebestuur aangewezen verplichte
ADV dagen of algemeen erkende feestdagen, waaronder worden verstaan
de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet als zodanig genoemde en bij
of krachtens dat artikel daarmee gelijkgestelde dagen
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap
in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of
een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:
Maandag tot en met vrijdag
Op zaterdag en zondag, door het gemeentebestuur aangewezen verplichte
ADV dagen of algemeen erkende feestdagen, waaronder worden verstaan
de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet als zodanig genoemde en bij
of krachtens dat artikel daarmee gelijkgestelde dagen
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van
een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1,
van het Burgerlijk Wetboek
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap
in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van
het Burgerlijk Wetboek
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van
een partnerschap op woensdag op 09.00 of 09.30 uur in het
gemeentekantoor
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
een trouwboekje of partnerschap boekje
Voor het gebruik maken van de diensten van gemeenteambtenaren voor
het fungeren als getuige bij een huwelijksvoltrekking of partnerregistratie,
per ingestelde ambtenaar

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
1.2
Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van
een aanvraag:
1.2.1
van een nationaal paspoort:
1.2.1.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
(10 jaar geldig)
1.2.1.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikt (5 jaar geldig)
1.2.2
van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan
een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):
1.2.2.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
(10 jaar geldig)

€ 401,96
(396,02)

€ 993,44
(978,76)

€ 401,96
(396,02)
€ 993,44
(978,76)
€ 0,00

€ 0,00

€ 30,97
(30,51)
€ 17,60
(17,34)

€ 74,77
€ 56,55

€ 74,77
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1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.4
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.5.3
1.2.6
1.2.6.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikt (5 jaar geldig)
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de
Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt
behandeld (faciliteitenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
(10 jaar geldig)
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikt (5 jaar geldig)
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor
vreemdelingen
van een Nederlandse identiteitskaart:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder
is(10 jaar geldig)
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikt (5 jaar geldig)
van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met
een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon
voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5
genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges
vermeerderd het een bedrag van
De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2 tot en met 1.2.5.2, worden
voor het op verzoek van de aanvrager thuisbezorgen van het document,
per bezorgd document, verhoogd met

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
1.3.2
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met
1.3.3
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van
gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen
1.3.4
Het tarief voor de afgifte van een rijbewijs zoals bedoeld in het eerste lid,
wordt, bij een aanvraag in verband met beschadiging of vermissing van
een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met
1.3.5
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt voor het op verzoek van de
aanvrager thuisbezorgen van het document, per bezorgd document,
verhoogd met

€ 56,55

€ 74,77
€ 56,55
€ 56,55

€ 67,58
€ 36,46
€32,91
€ 50,91
€ 5,00

€ 41,00
€ 34,10
€ 4,85
€ 27,45
€ 5,00
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Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen
1.4.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de
onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan
verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor
de Basisregistratie personen moet worden geraadpleegd
1.4.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.4.2.1
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
1.4.2.2
1.4.2.2.1

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:
voor 100 verstrekkingen

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van
een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de
gemeente en vestigingen in de gemeente
Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking
verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die
niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.4.2.1

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:
voor 100 verstrekkingen

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het
in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van
gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16,
tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het
in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken
van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit
basisregistratie personen
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de
gemeentelijke basisadministratie, per 30 minuten of gedeelte daarvan

1.4.6

1.4.7

€
11,51
(11,34)

€
282,42
(278,25)
€
720,93
(710,27)
€
976,10
(961,68)
€ 2.950,60
(2.906,99)
€ 3.940,94
(3.882,70)
€
282,42
(278,25)

€
11,51
(11,34)

€ 282,42
(278,25)
€ 720,93
(710,27)
€ 976,10
(961,68)
€ 2.950,60
(2.906,99)
€ 3.940,94
(3.882,70)
€
24,15
(23,80)
€
8,05
(7,93)
€
55,12
(54,31)
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Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
1.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de
aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 11,51
(11,34)

Hoofdstuk 6 Vervallen
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
1.7.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:
1.7.1.1
een exemplaar van de gemeentebegroting
1.7.1.2

een exemplaar van de gemeenterekening

1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van:
een afschrift van het verslag van een raadsvergadering

1.7.2.1.2

een afschrift van de voorstellen behorende bij een raadsvergadering

1.7.2.2
1.7.2.2.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
op de verslagen van de raadsvergaderingen

1.7.2.2.2

op de voorstellen behorende bij de raadsvergaderingen

1.7.3
1.7.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:
een afschrift van de Bouwverordening

1.7.3.2

een afschrift van de toelichting op de Bouwverordening

1.7.3.3

een afschrift van de Algemene Plaatselijke verordening

1.7.3.4

een afschrift voor een andere verordening

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:
1.8.1.1
Betreffende voorschriften en toelichting bestemmingsplan e.d.:
tot en met 15 pagina’s, per pagina
van 16 tot en met 30 pagina’s
van 31 tot en met 70 pagina’s

1.8.1.2

vanaf pagina 71, per pagina
Betreffende plankaart:
formaat tot A2, per plankaart

€ 39,19
(38,61)
€ 39,19
(38,61)
€ 3,89
(3,84)
€ 7,66
(7,55)
€ 39,19
(38,61)
€ 76,37
(75,24)
€ 39,19
(38,61)
€ 32,15
(31,68)
€ 19,34
(19,06)
€ 14,19
(13,98)

€ 0,75
(0,74)
€ 9,67
(9,53)
€ 12,56
(12,38)
€ 0,12
€ 8,79
(8,66)
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1.8.2
1.8.2.1
1.8.2.2
1.8.2.3

1.8.3
1.8.3.1
1.8.3.2
1.8.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:
De gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke
basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet
basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object
de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet
het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke
beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken
van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9,
eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van kopieën van:
het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres
het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen
daarvan, per gelegde relatie
het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per
adrescoördinaat

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.9.1
tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag
1.9.2
tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn
1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

€ 16,96
(16,71)
€ 16,96
(16,71)
€ 10,55
(10,39)

€ 16,96
(16,71)
€ 16,96
(16,71)
€ 16,96
(16,71)

€ 41,35 *
€ 11,35
(11,19)
€ 11,35
(11,19)

*) hier geldt nog het maximumtarief vanaf 1 januari 2017
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
1.10.1
Het tarief bedraagt voor het op verzoek:
1.10.1.1
doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken,
voor ieder daaraan besteed kwartier
1.10.1.2
verlenen van inzage in bescheiden uit het archief betreffende een
bestaand bouwwerk, voor elk hieraan besteed kwartier of gedeelte
daarvan
1.10.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:
1.10.2.1
een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk,
per pagina
1.10.2.2
een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014
1.11.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 12 en13 van de
Huisvestingswet 2014
1.11.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag of
verlenging van de omzettingsvergunning of woningvorming
(kamerverhuur):

€ 17,21
(16,95)
€ 17,21
(16,95)

€ 0,75
(0,74)
€ 5,27
(5,20)

€ 67,77
(66,77)
€ 206,45
(203,40)
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Hoofdstuk 12 Leegstandwet
1.12
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.12.1
tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande
woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet
1.12.2
tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van
woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet
Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie
1.13
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.13.1
tot het verstrekken van een gemeentegarantie
1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de
gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 66,82
(65,83)
€ 33,41
(32,92)

€ 19,47
(19,18)
€ 9,55
(9,41)

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (vervallen, zie titel 3)
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet (vervallen, zie titel 3)
Hoofdstuk 16 Kansspelen
1.16.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b
van de Wet op de kansspelen:
1.16.1.1
voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat
1.16.1.2
voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer
kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat
en voor iedere volgende kansspelautomaat
1.16.1.3
Indien de aanwezigheidsvergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12
maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste 4 jaar dan worden
genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van
de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd.
1.16.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op
de kansspelen (loterijvergunning)
1.16.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op
de kansspelen (prijsvraagvergunning)
1.16.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:39 van de
Algemene plaatselijke verordening
Hoofdstuk 17 Telecommunicatie
1.17.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in
verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en
wijze van uitvoering van werkzaamheden, als bedoeld in artikel 5.4,
eerste lid, van de Telecommunicatiewet
1.17.1
bij een lengte korter dan 10 strekkende meters en/of het plaatsen van
apparatuur
1.17.2
bij een lengte van 10 strekkende meters of meer
1.17.2.1

vermeerderd voor de strekkende meters van 10 tot 200 meter, per
strekkende meter

€ 56,50
€ 56,50
€ 34,00

€ 37,47
(36,92)
€ 37,47
(36,92)
€ 449,47
(443,13)

€ 107,29
(105,71)
€ 373,88
(368,36)
€ 4,29
(4,23)
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1.17.2.2
1.17.2.2
1.17.3

vermeerderd voor de strekkende meters van 200 tot 10.000 meter, per
strekkende meter
vermeerderd voor de strekkende meters van 10.000 meter en meer, per
strekkende meter
indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen
gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van
het netwerk, verhoogd met

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer
1.18
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.18.1
tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
1.18.2
tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de
Regeling voertuigen
1.18.3
tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in
artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer (BABW)
1.18.4.1
tot het plaatsen van een verkeersbord waarmee een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven, als bedoeld in artikel 67
RVV en 29 BABW
1.18.4.2
tot het plaatsen van een verkeersbord waarmee een gereserveerde
parkeerplaats voor huisartsen of verloskundigen wordt aangegeven
1.18.5.1
tot het wijzigen of verplaatsen van een kentekenbord bij een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, als bedoeld in artikel 67 RVV
en 29 BABW
1.18.5.2
tot het wijzigen of verplaatsen van een kentekenbord bij een
gereserveerde parkeerplaats voor huisartsen of verloskundigen
1.18.6
tot het verkrijgen van een langdurige ontheffing voor gevaarlijke stoffen
over maximaal 12 maanden op basis van de Wet vervoer gevaarlijke
stoffen
1.18.6.1
voor het verlengen van een bestaande langdurige ontheffing met
maximaal 12 maanden op basis van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen
Hoofdstuk 19 Diversen
1.19.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van informatie betreffende een bestaand bouwwerk op
bestandsgrootte:
A4
tot en met 15 pagina’s
per pagina
van 16 tot en met 30 pagina’s
van 31 tot en met 70 pagina’s
van 71 tot en met 110 pagina’s
vanaf pagina 111
Tekening

per kopie

Tekening

per pagina
per kopie

prijs tot en met 3 kopieën

per kopie

A3

A2

€ 2,56
(2,52)
€ 2,15
(2,12)
€ 427,32
(421,01)

€ 37,68
(37,12)
€ 37,68
(37,12)
€ 6,81
(6,71)
€ 169,81
(167,30)
€ 169,81
(167,30)
€ 56,98
(56,14)
€ 56,98
(56,14)
€ 552,67
(544,50)
€ 184,21
(181,48)

€ 0,75

€ 13,15
(12,95)
€ 16,50
(16,30)
€ 20,00
(19,75)
€ 0,25
€ 8,60
(8,50)
€ 1,25
€ 11,50
(11,35)
€ 14,35
(14,15)
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prijs kopie 4
prijs kopie 5
prijs kopie 6
prijs kopie 7
prijs kopie 8 en verder
A1

prijs tot en met 3 kopieën

per kopie

prijs kopie 4
prijs kopie 5
prijs kopie 6
prijs kopie 7
prijs kopie 8 en verder
A0

prijs tot en met 3 kopieën

per kopie

prijs kopie 4
prijs kopie 5
prijs kopie 6
prijs kopie 7
prijs kopie 8 en verder

€ 8,70
(8,55)
€ 7,10
(7,00)
€ 6,05
(5,95)
€ 4,90
(4,85)
€ 3,80
(3,75)
€ 15,75
(15,55)
€ 9,85
(9,70)
€ 8,65
(8,55)
€ 7,10
(7,00)
€ 6,05
(5,95)
€ 4,95
(4,90)
€ 18,10
(17,85)
€ 12,05
(11,90)
€ 10,95
(10,80)
€ 9,80
(9,65)
€ 8,70
(8,55)
€ 7,10
(7,00)

1.19.1.2

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

1.19.2
1.19.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een tijdelijke standplaatsvergunning als bedoeld in
artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening
tot het verkrijgen van een vaste standplaatsvergunning als bedoeld in
artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 37,45
(36,90)
€ 160,25
(157,90)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot een vergunning voor de verkoop van vuurwerk als bedoeld in artikel
2:72 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 107,05
(105,50)

1.19.2.2

19.3
19.3.1

€ 5,15
(5,10)
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1.19.4

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

Hoofdstuk 20 Kabels en Leidingen
1.20
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in
verband met het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4
van de Leidingenverordening
1.20.1
bij een lengte korter dan 10 strekkende meters en/of het plaatsen van
apparatuur
1.20.2
bij een lengte van 10 strekkende meters of meer
1.20.2.1
1.20.2.2
1.20.2.3
1.20.3

vermeerderd voor de strekkende meters van 10 tot 200 meter, per
strekkende meter
vermeerderd voor de strekkende meters van 200 tot 10.000 meter, per
strekkende meter
vermeerderd voor de strekkende meters van 10.000 meter en meer, per
strekkende meter
indien met betrekking tot een vergunning overleg moet plaatsvinden
tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de
aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 37,45
(36,90)

€ 106,80
(105,25)
€ 373,85
(368,35)
€ 4,25
(4,20)
€ 2,60
(2,55)
€ 2,10
€ 427,30
(421,00)
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
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
bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te
brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, 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 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
bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te
brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, 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.
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Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een omgevingsvergunning 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
2.3.1.1
2.3.1.1.1

2.3.1.1.2
2.3.1.1.3
2.3.1.1.4
2.3.1.1.5

2.3.1.1.6

Bouwactiviteiten
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:
indien de bouwkosten niet meer dan € 9.700,-- bedragen:
van de bouwkosten, met een minimum van:
vermeerderd met
van de bouwkosten van € 9.701,-- t/m € 37.800,-- ;
vermeerderd met
over de bouwkosten van € 37.801,-- t/m € 190.800,--,
vermeerderd met
over de bouwkosten van € 190.801,-- t/m € 381.500,--,
vermeerderd met
over de bouwkosten van € 381.501,-- en hoger tot een maximum van €
25.000.000,- aan bouwkosten.
Proeftraject Wet Kwaliteitsborging
Indien een aanvrager deelneemt aan het proeftraject in het kader van de
Wet kwaliteitsborging en voldoet aan de gestelde eisen, wordt het bedrag
dat verschuldigd is aan leges, die voortvloeien uit paragraaf 2.3.1, met
20% verlaagd met een maximum van €25.000.

3,03%
€ 130,47
(128,29)
2,90%
2,67%
2,41%
2,14%

Welstandstoets
2.3.1.2
2.3.1.2.1
2.3.1.2.2
2.3.1.2.3

Indien in verband met een toetsing aan de welstandscriteria hierover een
advies van de welstandscommissie behoeft te worden ingewonnen wordt
het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 verhoogd voor:
bouwkosten van € 0,-- tot € 25.000,-- met
bouwkosten van € 25.000,-- tot € 2.000.000,-- met
(bouwkosten van € 25.000,-- tot € 1.250.000,-- met)
bouwkosten van € 2.000.000,-- en hoger met
(bouwkosten van € 1.250.000,-- en hoger met)

€ 50,00
(45,00)
2,0‰
(1,8‰)
€ 4.000,00
(2.250,00)

Verplicht advies agrarische commissie
2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief,
indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde
aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt
beoordeeld:

€1.039,00
(1.021,65)

Achteraf ingediende aanvraag
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2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief,
indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na
aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

125%

Verhoging in verband met toetsing brandveiligheid
2.3.1.5

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan dat tevens uit een
oogpunt van brandveiligheid wordt beoordeeld, wordt het verschuldigde
bedrag tarief op grond van onderdeel 2.3.1 verhoogd, gebaseerd op het te
beoordelen oppervlak, één en ander volgens onderstaande tabel:
Oppervlakte

1*

2*

3*

<

100 m²

€ 373,55
(367,30)

€ 580,32
(570,60)

€ 1.841,02
(1.810,25)

<

500 m²

€ 520,65
(511,95)

€ 792,90
(779,65)

€ 2.450,10
(2.409,15)

< 1.000 m²

€ 580,35
(570,65)

€ 875,75
(861,10)

€ 3.675,15
(3.613,70)

€ 704,50
(692,70)

€ 1.065,30
(1.047,50)

€ 4.349,70
(4.277,00)

<

½ ha

>

½ ha

€ 769,90
€ 1.148,15
€ 5.136,35
(757,05)
(1.128,95)
(5.050,50)
*) 1. voor bouw en middenstand;
2. voor bouw ambachtelijke bedrijven en middelgrote industrieën
3. voor grote industrieën.

2.3.2

Aanlegactiviteiten
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:
indien de aanlegkosten niet meer dan € 9.700,-- bedragen
van de aanlegkosten met een minimumtarief van
vermeerderd met
over de aanlegkosten
vermeerderd met
over de aanlegkosten
vermeerderd met
over de aanlegkosten
vermeerderd met
over de aanlegkosten

2.3.3

3,03%
€ 130,47
(128,29)
2,90%

van € 9.701,-- t/m € 37.800,--,
2,67%
van € 37.801,-- t/m € 190.800,--,
2,41%
van € 190.801,-- t/m € 381.500,--,
2,14%
van € 381.501,-- en hoger.

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een
bouwactiviteit
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, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als
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2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.3.4
2.3.3.5
2.3.3.6

2.3.3.7

2.3.3.8

2.3.4

2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3
2.3.4.4
2.3.4.5
2.3.4.6

2.3.4.7

2.3.4.8

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het
tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt
toegepast (binnenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke
afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van exploitatieplan):
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):
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):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 290,19
(285,34)
€ 290,19
(285,34)
€ 4.996,72
(4.913,20)
€ 290,19
(285,34)
€ 290,19
(285,34)
€ 290,19
(285,34)
€ 290,19
(285,34)
€ 290,19
(285,34)

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een
bouwactiviteit
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, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het
tarief:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt
toegepast (binnenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke
afwijking)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van exploitatieplan):
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):
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):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 290,19
(285,34)
€ 290,19
(285,34)
€4.996,72
(4.913,20)
€ 290,19
(285,34)
€ 290,19
(285,34)
€ 290,19
(285,34)
€ 290,19
(285,34)
€ 290,19
(285,34)
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2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot
brandveiligheid

2.3.5.1

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:
vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven.
Voor bouwwerken met een totaal gezamenlijk gebruiksoppervlakte:
Cat. 1:
0 t/m
100m² €
0,-Cat. 2: 101 t/m
500m² €
98,95 + € 1,45 per m²
Cat. 3: 501 t/m 2.000m² € 546,60 + € 0,58 per m²
Cat. 4: 2.001 t/m 5.000m² € 1.357,15 + € 0,14 per m²
Cat. 5: 5.001 t/m 50.000m² € 1.866,65 + € 0,03 per m²
Cat. 6: meer dan 50.000m² € 2.970,15+ € 0,01 per m²
Indien de aanvraag om vergunning als bedoeld in 2.3.5 betrekking heeft
op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning
bedraagt het legestarief indien het betreft:
uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding
tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat het
legestarief vermeld in 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag
uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding
herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele
inrichting, dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat
deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat 50%
van het legestarief vermeld onder 2.3.5.1 met dien verstande dat de
toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de
herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik

2.3.5.1.1

2.3.5.2
2.3.5.2.1

2.3.5.2.2

€ 290,19
(285,34)

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde
stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd
monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of
op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de
Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de
Erfgoedverordening Sliedrecht 2010 aangewezen monument, waarvoor op
grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die
gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist,
bedraagt het tarief (met een maximum van 3 uur) per uur:

€ 103,69
(101,96)

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, van de
Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale
verordening of de gemeentelijke verordening aangewezen stads- of
dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo,
waarvoor op grond van die provinciale verordening of het artikel van die
gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist,
bedraagt het tarief (met een maximum van 3 uur) per uur:

€ 103,69
(101,96)

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd
stads- of dorpsgezicht
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat

€ 180,93
(177,91)
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in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is
bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo,
bedraagt het tarief:

Aanleggen of veranderen weg
2.3.8

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:

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 artikel 2:12 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:

2.3.10

€ 55,01
(54,09)

€ 55,01
(54,09)

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 2 van de Bomenverordening Sliedrecht 2009, bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk
indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten per
boom
met een maximum van

2.3.11

Opslag van roerende zaken

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald
gedeelte van de provincie, 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, vijfde lid, 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:
indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of
gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar
roerende zaken worden opgeslagen:

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

€ 19,68
(19,35)
€393,00
(--,--)

€ 55,01
54,09)
€ 55,01
(54,09)
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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:
2.3.13

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:

2.3.14

2.3.14.1

2.3.14.2

2.3.14.2.1

2.3.14.2.2

2.3.15

2.3.15.1

2.3.15.2

€ 130,72
(128,53)

€ 290,20
(285,35)

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:
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:
behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of
waterschapsverordening 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:
als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond
van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing
verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder
omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden
uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:
als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van
de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit
een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is
opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is
uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde
werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is
ingetrokken.

€ 130,72
(128,53)

€ 130,72
(128,53)

Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op
verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid,
van de Wabo, bedraagt het tarief per fase:
voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een
beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit
uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop
de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;
voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een
beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit
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uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop
de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.
2.3.16

Beoordeling bodemrapport

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor
de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt
beoordeeld:
voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport de door de
gemeente verschuldigde advieskosten van de externe adviseur.

2.3.17
2.3.17.1

Advies

2.3.17.2

2.3.18
2.3.18.1

€ 380,52
(376,00)

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift
aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen
over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om
een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in
behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan
de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het
college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag
waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de
aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Verklaring van geen bedenkingen

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande 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:
2.3.18.1.1
indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven:
2.3.18.1.2
indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen
moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling
nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
2.3.18.2
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag
waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de
aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is
voorafgegaan door een 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 in mindering gebracht
op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de
omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

€ 290,19
(285,34)
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2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op
vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband
met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de
onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:
2.4.2.1
bij 5 tot 10 activiteiten:
van de voor die activiteiten verschuldigde leges;
2.4.2.2
bij 10 tot 15 activiteiten:
van de voor die activiteiten verschuldigde leges;
2.4.2.3
bij 15 of meer activiteiten:
van de voor die activiteiten verschuldigde leges.
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.1.1

2.5.1.2

2.5.2

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat
uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen
2.3.1.1 t/m 2.3.1.1.5 en 2.3.2, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is
genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een
deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na
het in behandeling nemen ervan
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges;
indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken na het in behandeling
nemen ervan
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges;

75%

50%

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project
dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 t/m 2.3.1.1.5 en 2.3.2, intrekt op
aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van
een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6
maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen
gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning
voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel
of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld
in de onderdelen 2.3.1.1 t/m 2.3.1.1.5 en 2.3.2 weigert, bestaat
aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf
bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.

50%

50%
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2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan
een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij
rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf
Een bedrag minder dan € 200,-- wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18
wordt geen teruggaaf verleend.
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Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
2.6
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als
bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij
onderdeel 2.5.2 van toepassing is:
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.7
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de
omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
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
2.8.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste
lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 130,72
(128,53)

€ 130,72
(128,53)

€ 4.996,74
(4.913,22)
€ 290,20
(285,35)

Hoofdstuk 9 Sloopmelding (vervallen)
Hoofdstuk 10 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving
(vervallen)
Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking
2.11
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 130,72
(128,53)
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de
Alcoholwet
3.1.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een vergunning op grond van artikel 2:28 van de
Algemene plaatselijke verordening
3.1.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare
inrichting als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke
verordening
3.1.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de
Alcoholwet
3.1.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als
bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet
3.1.6
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van
de Alcoholwet
3.1.7
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de
Alcoholwet
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten
3.2.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een
evenement, indien het betreft:
3.2.1.1
een filmvertoning, bazaar, fancy-fair en dergelijke gelegenheden niet op
de openbare weg
3.2.1.2
een straat- of buurtfeest
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.2.
3.2.3

Een kleinschalig of middelgroot evenement met nagenoeg geen impact
op de omgeving en zonder winstoogmerk
een ander evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene
plaatselijke verordening
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning voor reclametekens
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een ontheffing van het sluitingsuur voor cafés,
restaurants, bars en dergelijke gelegenheden, bedoeld in de Algemene
Plaatselijke Verordening per ontheffing

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
3.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
3.3.1
Tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een
exploitatievergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf
3.3.2
Voor de werkzaamheden verbonden aan de beoordeling van een
keuringsrapport, behorende bij de aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning, genoemd in 3.3.1, worden de leges verhoogd met

€ 460,47
(453,66)
€ 460,47
(453,66)
€ 54,76
(53,95)
€ 54,76
(53,95)
€ 109,66
(108,04)
€ 109,66
(108,04)
€ 54,76
(53,95)

€ 38,31
(37,74)
€ 38,31
(37,74)
€ 49,36
(48,63)
€ 219,30
(216,06)
€ 49,36
(48,63)
€ 54,76
(53,95)

€ 932,12
(918,34)
€ 710,17
(699,68)
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Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014
3.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
3.4.1
tot het verlenen van een vergunning om zelfstandige woonruimte in
onzelfstandige woonruimte om te zetten of omgezet te houden, als
bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder c van de
Huisvestingswet 2014

€ 278,46
(274,35)

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening (vervallen)
Hoofdstuk 6 Marktstandplaatsen (vervallen)
Hoofdstuk 7 Winkeltijdenwet
3.7
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
3.7.1
tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet
3.7.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
3.8.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning,
ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 38,30
(37,73)
€ 38,30
(37,73)

€ 38,30
(37,73)

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2021.
De griffier,
mr R.P.A. van Aalst
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Versie geldig
vanaf 1 januari
2022

Verordening marktgelden 2022 gemeente Sliedrecht

Verantwoordelijke
afdeling

Beheer Openbare Ruimte
De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische
informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden,
onderdeel Documentaire Informatievoorziening, e-mail: gemeente@sliedrecht.nl.

De raad van de gemeente Sliedrecht;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.16 november 2021;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022

Artikel 1
Belastbaar feit
Onder de naam "marktgelden" wordt een recht geheven voor het:
1. innemen van een standplaats voor het ten verkoop aanbieden of voorradig hebben van goederen op
de daarvoor in het "Inrichtingsplan en nadere regels behorende bij de markt" aangewezen tijd en
plaats;
2. gebruik maken van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten ten behoeve van
reclame- en promotieactiviteiten, verder te noemen reclame-/promotiegeld.
Artikel 2
Belastingplicht
Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven van degene aan wie door het college vergunning is
verleend voor het innemen van een standplaats.
Artikel 3
Maatstaf van heffing
Het recht wordt geheven naar de oppervlakte van de in artikel 1 bedoelde standplaats plus een vast
bedrag per markthandelaar voor reclame-/promotiegeld. Dit bedrag wordt verhoogd indien gebruik wordt
gemaakt van de elektriciteitsvoorziening.
Artikel 4
Belastingtarief
1. Het marktgeld bedraagt voor het innemen van een standplaats, ongeacht de wijze waarop, per m²
ingenomen oppervlakte of gedeelte daarvan:
a. per dag of gedeelte daarvan
€ 2,25 (2,20)
b. per kalendermaand
€ 7,50 (7,40)
c. per kalenderkwartaal
€ 17,85 (17,60)
d. per kalenderjaar
€ 64,15 (63,20)
2. Bij gebruik van de gemeentelijke elektriciteitsvoorziening (direct of indirect) worden de onder 1.
vermelde tarieven als volgt verhoogd:
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a.

kleinverbruik (16 ampère)
- per marktdag (alleen van toepassing zijnde op meelopers en standwerkers) €
3,85 (3,80)
- per kalenderkwartaal
€ 45,40 (44,75)
b. grootverbruik (krachtstroom)
- per kalenderkwartaal
€ 116,85 (115,15)
3. Het onder lid 1., letter a. vermelde tarief wordt per markthandelaar met € 2,60 (2,55) per dag
verhoogd wegens reclame-/promotiegeld. De onder lid 1., letters b, c. en d. vermelde tarieven
worden per markthandelaar met € 10,90 (10,75) per maand verhoogd wegens reclame/promotiegeld.
4. De in dit artikel vermelde bedragen zijn exclusief BTW.
Artikel 5
Wijze van heffing
De marktgelden worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftuur.
Artikel 6
Tijdstip van betaling
1. De marktgelden moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:
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.
2. De marktgelden moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 wordt
toegezonden binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.
Artikel 7
Teruggaaf
Indien de belastingplichtige het recht op zijn standplaats opzegt, of als gevolg van langdurige ziekte of
ingeval van overlijden, geen gebruik meer kan maken van een standplaats, waarvoor de marktgelden
voor ten minste een kalenderkwartaal-eenheid zijn betaald, vindt teruggaaf van de marktgelden plaats
naar het aantal volle kalendermaanden, dat nog resteert in die eenheid. Deze teruggaaf wordt verleend
op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet.
Artikel 8
Kwijtschelding
Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9
Standplaatsvergunning
1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning
inclusief plaatsen op de wachtlijst of het wijzigen van de vergunning €18,30 (18,05).
2. Het tarief bedraagt voor de handhaving van de inschrijving, per inschrijving per kalenderjaar €11,30
(11,15).
Artikel 10
Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Verordening marktgelden 2021" zoals vastgesteld op 8 december 2020 wordt ingetrokken met
ingang van de in het derde 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. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2022 gemeente Sliedrecht".
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Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op14 december 2021.
De griffier,

De voorzitter,

mr. R.P.A. van Aalst

mr. drs. J.M. de Vries
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Versie geldig
vanaf 1 januari
2022

Verordening precariobelasting 2022 gemeente Sliedrecht

Verantwoordelijke
afdeling

Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie
, dienstverlening
De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische
informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden,
onderdeel Documentaire Informatievoorziening, e-mail: gemeente@sliedrecht.nl.

De raad van de gemeente Sliedrecht;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021;
gelet op de artikelen artikel 216 en 228 van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van precariobelastingen 2022.
Artikel 1
Definities
Deze verordening verstaat onder:
a. dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 0.00 uur, of een gedeelte daarvan;
b. week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;
c. maand: een kalendermaand;
d. jaar: een kalenderjaar;
e. 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 behoeve van
wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond aanwezig zijn.
2. In afwijking 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.
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Artikel 4
Vrijstellingen
De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:
1. 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;
2. voorwerpen welke uitsluitend worden gebezigd voor weldadige doelen die zijn voorzien van het
keurmerk van het centraal bureau fondsenwerving.
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.
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
kalenderjaar overschrijdende 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
De belasting wordt geheven bij wege van aanslag dan wel bij wege van een gedagtekende kennisgeving
waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is
vermeld.
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Artikel 9
Ontstaan van de belastingschuld
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. 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.
3. Indien voor een belastbaar feit in de tarieventabel uitsluitend een jaartarief is opgenomen en de
belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op vermindering 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.
4. Belastingbedragen van minder dan € 10,- worden niet geheven.
5. Voor de toepassing van het vierde lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde
belastingaanslagen aangemerkt als één belastingbedrag.
Artikel 10
Termijn van de betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen die worden
geheven bij wege van aanslag worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde
aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan €
20.000,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso
kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen,
waarbij de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand
later.
3. De belastingen geheven op andere wijze dienen te worden betaald binnen 14 dagen na de
dagtekening van de kennisgeving.
4. 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
Inwerkingtreding.
1. De “Verordening precariobelasting 2021” van 8 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de
datum van ingang van de heffing genoemd in het derde lid met dien verstande dat zij van toepassing
blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening precariobelasting 2022 gemeente
Sliedrecht’.
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Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op14 december 2021.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. R.P.A. van Aalst

mr. drs. J.M. de Vries
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Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2022
Het tarief bedraagt voor:
1. Terrassen
het hebben van banken, stoelen, tafels, windschermen en dergelijke behorende bij een terras, per m² of
een gedeelte daarvan:
a. per dag € 2,62 (2,58)
- met een minimum van € 25,39 (25,01)
- met een maximum van € 254,20 (250,44)
b. per week € 7,58 (7,47)
- met een minimum van € 75,16 (74,05)
- met een maximum van € 315,01 (310,35)
c. per jaar € 38,10 (37,54)
- met een minimum van € 62,44 (61,52)
2. Driehoeks- en sandwichborden (ex. artikel 2:10a van de APV Sliedrecht)
het hebben van driehoeks- en sandwichborden, per bord:
a. per week € 1,73 (1,70)
3. Uitstallen goederen, etc.
het voor commerciële doeleinden uitstallen van koopwaar ( goederen, waren, uitstalkasten,
winkelwagentjes, reclame-uitingen niet aan de gevel):
a. reclame-uitingen niet aan de gevel (borden, zuilen, vlaggen, banieren) per uiting:
1. per jaar € 21,57 (21,25)
b. goederen, waren, uitstalkasten, winkelwagentjes:
per 5 m2 of een gedeelte daarvan:
1. per dag € 2,62 (2,58)
2. per week € 7,80 (7,68)
3. per maand € 15,65 (15,42)
4. per jaar € 157,01 (154,69)
4. Standplaatsen (ambulante handel)
het innemen van een standplaats met voorwerpen als bedoeld in de geldende standplaatsennotitie:

a.

per dag

b.

per week

c.

per maand

d.

per jaar, 1 dag per week

e.

per jaar, meer dan 1 dag per week

oppervlakte
t/m 20 m2
€ 16,80
(16,55)
€ 33,60
(33,10)
€ 67,25
(66,26)
€ 521,41
(513,70)
€ 797,76
(785,96)

bij een oppervlakte
boven 20 m2
worden de tarieven
t/m 20 m2 verhoogd
per 5 m2 of gedeelte
daarvan met
€ 8,32 (8,20)
€ 16,80 (16,55)
€ 33,60 (33,10)
€ 265.86 (261,94)
€ 398,78 (392,90)
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5. Brandstofpompstations
het hebben van:
a. een brandstofpomp, persgastankzuil of oliepomp, per pomp of zuil per jaar:
1. voor een enkelvoudige pomp € 285,54 (281,32)
2. voor een meervoudige pomp € 715,74 (705,16)
b. een apparaat voor het afleveren van lucht en water, per jaar € 72,48 (71,41)
c. een olietank, deel uitmakende van een verwarmingsinstallatie, inclusief vulput en leidingen per jaar
€ 72,48 (71,41)
d. een brandstof- of olietank, voor zover niet genoemd onder c., per jaar € 72,48 (71,41)
e. een vulput, in verbinding staand met een brandstof- of olietank, als bedoeld onder d., per jaar
€ 35,47 (34,95)
f. bijbehorende leidingen per m1 of gedeelte daarvan per jaar € 1,62 (1,60)
6. Bouwmaterialen
het hebben van een loods, keet, afschutting, steiger of stelling, en voor het plaatsen van bouwmaterialen
en gereedschappen buiten de keet bij bouwverrichtingen:

Tot en met 10 m2
Van 11 m2 t/m 25 m2
Van 26 m2 t/m 50 m2
Voor elke 50 m2 meer
of gedeelte daarvan

per week
€ 11,14
(10,98)
€ 16,80
(16,55)
€ 28,05
(27,64)

per maand
€ 33,60
(33,10)
€ 50,45
(49,70)
€ 84,16
(82,92)

per jaar
€ 201,91
(198,93)
€ 302,92
(298,44)
€ 504,87
(497,41)

€ 28,05
(27,64)

€ 84,16
(82,92)

€ 504,87
(497,41)

7. Kabels en leidingen
het hebben van antennedraden, geleidingen, kabels, leidingen of buizen per m1 of een gedeelte daarvan:
a. per jaar €1,96 (1,93).
Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2021.
De griffier,
mr. R.P.A. van Aalst
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Versie geldig
vanaf 1 januari
2022

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting voor het
Winkelgebied Burgemeester Winklerplein van de gemeente Sliedrecht

Verantwoordelijke
afdeling

Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie
De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische
informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden,
onderdeel Documentaire Informatievoorziening, e-mail: gemeente@sliedrecht.nl.

De raad der gemeente Sliedrecht;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021;
b e s l u i t.:
gelet op artikel 227 van de Gemeentewet
vast te stellen:
De Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting voor het Winkelgebied Burgemeester
Winklerplein van de gemeente Sliedrecht 2022
Artikel 1

Definities

Deze verordening verstaat onder:
a. reclameobject: een openbare aankondiging in letters, symbolen of kleuren, of een combinatie
daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg;
b. onroerende zaak: de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering
onroerende zaken (Wet WOZ), zijnde een niet-woning;
c. jaar: een kalenderjaar;
d. openbare weg, zoals bedoeld in, hoofdstuk II van de Wegenwet;
e. openbare aankondiging: alle tot het publiek gerichte mededelingen welke erop gericht zijn de
belangstelling van het publiek te trekken van hetgeen wordt aangekondigd;
Artikel 2

Belastbaar feit

Onder de naam "reclamebelasting" wordt, binnen het gebied zoals nader aangewezen in de bij deze
verordening behorende bijlage, een directe belasting geheven ter zake van openbare aankondigingen
zichtbaar vanaf de openbare weg.
Artikel 3

Belastingplicht

1. De reclamebelasting wordt geheven van de gebruiker van de onroerende zaak waarop en/of
waarbij één of meer reclameobjecten worden aangetroffen.
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2. Indien de onroerende zaak geen gebruiker kent en op of bij de onroerende zaak één of meer
reclameobjecten worden aangetroffen, wordt de verschuldigde belasting geheven van de eigenaar
van de onroerende zaak.
Artikel 4

Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven voor openbare aankondigingen:
a. die korter aanwezig zijn dan 13 weken en binnen het belastingtijdvak niet worden vervangen,
opgevolgd of gecontinueerd door andere openbare aankondigingen;
b. die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend, kunnen worden
aangemerkt;
c. die door de gemeente of in opdracht van de gemeente is geplaatst of aangebracht, indien en voor
zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke taak;
d. die door (semi-)overheden of culturele, maatschappelijke of daarmee gelijk te stellen lichamen
met ideële doelstellingen zijn aangebracht en betrekking hebben op activiteiten die uitsluitend een
cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen;
e. aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of centrummanagement, waarbij het
reclameobject uitsluitend bestaat uit een vlag, banier of zuil met de naam van de
winkeliersvereniging of het centrummanagement;
f. aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de
op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;
g. die door politieke partijen zijn aangebracht en die een ideëel belang dienen;
h. bestemd voor de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig zijn in de
onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of te verhuren zaak;
i. aangebracht op scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen, kerken en moskeeën, en die betrekking
hebben op de functie van het gebouw.
Artikel 5

Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag per onroerende zaak.
2. Het belastingbedrag bedraagt € 350,- per onroerende zaak.

Artikel 6

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.
2. Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de
belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de reclamebelasting
verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclamebelasting
als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.
4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt de aanslag op verzoek
van belastingplichtige verminderd met zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar, na het tijdstip van de beëindiging van de
belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7

Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 8

Termijnen van betaling
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1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder
is dan € 20.000,— en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische
betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien
gelijke termijnen, waarbij de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op
de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende
termijnen telkens een maand later.
3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde
termijnen.
Artikel 9

Kwijtschelding
Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 10

Inwerkingtreding

1. De Verordening Reclamebelasting Winkelgebied Burgemeester Winklerplein 2020 van 8 december
2020 wordt ingetrokken met ingang van de in lid 4 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. Deze regeling kan worden aangehaald als: “Verordening Reclamebelasting Winkelgebied
Burgemeester Winklerplein 2022”.
3. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
4. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 14 december 2021.
De griffier,

De voorzitter,
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Bijlage behorende bij de Verordening Reclamebelasting Winkelgebied Burgemeester Winklerplein 2022
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Versie geldig
vanaf 1 januari
2022

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting voor
het Winkelgebied Kerkbuurt van de gemeente Sliedrecht

Verantwoordelijke
afdeling

Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie
De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische
informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden,
onderdeel Documentaire Informatievoorziening, e-mail: gemeente@sliedrecht.nl.

De raad der gemeente Sliedrecht;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021;
b e s l u i t.:
gelet op artikel 227 van de Gemeentewet
vast te stellen:
De Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting voor het Winkelgebied Kerkbuurt van
de gemeente Sliedrecht 2022
Artikel 1

Definities

Deze verordening verstaat onder:
a. reclameobject: een openbare aankondiging in letters, symbolen of kleuren, of een combinatie
daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg;
b. onroerende zaak: de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende
zaken (Wet WOZ), zijnde een niet-woning;
c. jaar: een kalenderjaar;
d. openbare weg, zoals bedoeld in, hoofdstuk II van de Wegenwet;
e. openbare aankondiging: alle tot het publiek gerichte mededelingen welke erop gericht zijn de
belangstelling van het publiek te trekken van hetgeen wordt aangekondigd;
Artikel 2

Belastbaar feit

Onder de naam "reclamebelasting" wordt, binnen het gebied zoals nader aangewezen in de bij deze
verordening behorende bijlage, een directe belasting geheven ter zake van openbare aankondigingen
zichtbaar vanaf de openbare weg.
Artikel 3

Belastingplicht

1. De reclamebelasting wordt geheven van de gebruiker van de onroerende zaak waarop en/of
waarbij één of meer reclameobjecten worden aangetroffen.

75

2. Indien de onroerende zaak geen gebruiker kent en op of bij de onroerende zaak één of meer
reclameobjecten worden aangetroffen, wordt de verschuldigde belasting geheven van de eigenaar
van de onroerende zaak.
Artikel 4

Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven voor openbare aankondigingen:
a. die korter aanwezig zijn dan 13 weken en binnen het belastingtijdvak niet worden vervangen,
opgevolgd of gecontinueerd door andere openbare aankondigingen;
b. die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend, kunnen worden
aangemerkt;
c. die door de gemeente of in opdracht van de gemeente is geplaatst of aangebracht, indien en voor
zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke taak;
d. die door (semi-)overheden of culturele, maatschappelijke of daarmee gelijk te stellen lichamen met
ideële doelstellingen zijn aangebracht en betrekking hebben op activiteiten die uitsluitend een
cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen;
e. aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of centrummanagement, waarbij het
reclameobject uitsluitend bestaat uit een vlag, banier of zuil met de naam van de
winkeliersvereniging of het centrummanagement;
f. aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de
op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;
g. die door politieke partijen zijn aangebracht en die een ideëel belang dienen;
h. bestemd voor de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig zijn in de
onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of te verhuren zaak;
i. aangebracht op scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen, kerken en moskeeën, en die betrekking
hebben op de functie van het gebouw.
Artikel 5

Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag per onroerende zaak .
2. Het belastingbedrag bedraagt € 450,- per onroerende zaak.

Artikel 6

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.
2. Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de
belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de reclamebelasting
verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclamebelasting
als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.
4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt de aanslag op verzoek
van belastingplichtige verminderd met zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar, na het tijdstip van de beëindiging van de
belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7

Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 8

Termijnen van betaling
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1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder
is dan € 20.000,— en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische
betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien
gelijke termijnen, waarbij de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op
de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende
termijnen telkens een maand later.
3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde
termijnen.
Artikel 9

Kwijtschelding
Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 10

Inwerkingtreding

1. De Verordening Reclamebelasting Winkelgebied Kerkbuurt 2020 van 8 december 2020 wordt
ingetrokken met ingang van de in lid 4 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. Deze regeling kan worden aangehaald als: “Verordening Reclamebelasting Winkelgebied
Kerkbuurt 2022”.
3. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
4. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 14 december 2021.
De griffier,

De voorzitter,
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Bijlage behorende bij de Verordening Reclamebelasting Winkelgebied Kerkbuurt 2022
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Versie geldig
vanaf 1 januari
2022

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting voor de
Woonboulevard Sliedrecht van de gemeente Sliedrecht

Verantwoordelijke
afdeling

Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie
De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische
informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden,
onderdeel Documentaire Informatievoorziening, e-mail: gemeente@sliedrecht.nl.

De raad der gemeente Sliedrecht;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021;
b e s l u i t.:
gelet op artikel 227 van de Gemeentewet
vast te stellen:
De Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting voor de Woonboulevard Sliedrecht van
de gemeente Sliedrecht 2022
Artikel 1

Definities
Deze verordening verstaat onder:
f. reclameobject: een openbare aankondiging in letters, symbolen of kleuren, of een combinatie
daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg;
g. onroerende zaak: de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering
onroerende zaken (Wet WOZ), zijnde een niet-woning;
h. jaar: een kalenderjaar;
i. openbare weg, zoals bedoeld in, hoofdstuk II van de Wegenwet;
j. openbare aankondiging: alle tot het publiek gerichte mededelingen welke erop gericht zijn de
belangstelling van het publiek te trekken van hetgeen wordt aangekondigd.
Artikel 2

Belastbaar feit

Onder de naam "reclamebelasting" wordt, binnen het gebied zoals nader aangewezen in de bij deze
verordening behorende bijlage, een directe belasting geheven ter zake van openbare aankondigingen
zichtbaar vanaf de openbare weg.
Artikel 3

Belastingplicht

3. De reclamebelasting wordt geheven van de gebruiker van de onroerende zaak:
a. die in gebruik is als detailhandel en/of horeca,
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b. niet zijnde een benzinestation of detailhandel gericht op autoverkoop of -reparatie,
c. waarop en/of waarbij ten minste één reclameobject wordt aangetroffen.
4. Indien de onroerende zaak geen gebruiker kent en op of bij de onroerende zaak één of meer
reclameobjecten worden aangetroffen, wordt de verschuldigde belasting geheven van de eigenaar
van de onroerende zaak.
Artikel 4

Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven voor openbare aankondigingen:
j. die korter aanwezig zijn dan 13 weken en binnen het belastingtijdvak niet worden vervangen,
opgevolgd of gecontinueerd door andere openbare aankondigingen;
k. die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend, kunnen worden
aangemerkt;
l. die door de gemeente of in opdracht van de gemeente is geplaatst of aangebracht, indien en voor
zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke taak;
m. die door (semi-)overheden of culturele, maatschappelijke of daarmee gelijk te stellen lichamen
met ideële doelstellingen zijn aangebracht en betrekking hebben op activiteiten die uitsluitend een
cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen;
n. aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of centrummanagement, waarbij het
reclameobject uitsluitend bestaat uit een vlag, banier of zuil met de naam van de
winkeliersvereniging of het centrummanagement;
o. aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de
op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;
p. die door politieke partijen zijn aangebracht en die een ideëel belang dienen;
q. bestemd voor de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig zijn in de
onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of te verhuren zaak;
r. aangebracht op scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen, kerken en moskeeën, en die betrekking
hebben op de functie van het gebouw.
Artikel 5

Maatstaf van heffing en belastingtarief

3. De reclamebelasting wordt geheven per onroerende zaak op basis van de waarde zoals bepaald
op grond van Hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).
4. In afwijking 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.
5. Het belastingbedrag bedraagt bij een WOZ-waarde tot en met € 200.000 - € 1.000,-.
6. Het belastingbedrag bedraagt bij een WOZ-waarde van € 200.001 tot en met € 500.000 € 1.500,-.
7. Het belastingbedrag bedraagt bij een WOZ-waarde van € 500.001 tot en met € 1.500.000 € 2.000,-.
8. Het belastingbedrag bedraagt bij een WOZ-waarde van meer dan € 1.500.000 - € 3.000,-.
9. Indien de vastgestelde WOZ-waarde voor het betreffende jaar wordt verminderd, wordt de
aanslag reclamebelasting ambtshalve verminderd indien de lagere WOZ-waarde leidt tot een lager
belastingbedrag voor de reclamebelasting.
10. Indien de onroerende zaak in de loop van het belastingjaar ontstaat bedraagt het belastingbedrag
€1.000,-.

Artikel 6

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

5. De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.
6. Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de
belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.
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7. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de reclamebelasting
verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclamebelasting
als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.
8. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt de aanslag op verzoek
van belastingplichtige verminderd met zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar, na het tijdstip van de beëindiging van de
belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
Artikel 7

Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 8

Termijnen van betaling
4. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.
5. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder
is dan € 20.000,— en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische
betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien
gelijke termijnen,waarbij de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de
maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen
telkens een maand later.
6. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde
termijnen.
Artikel 9

Kwijtschelding

Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 10

Inwerkingtreding

1. De Verordening Reclamebelasting Woonboulevard Sliedrecht 2021 van 8 december 2020 wordt
ingetrokken met ingang van de in lid 4 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. Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening Reclamebelasting Woonboulevard
Sliedrecht 2022”.
3. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
4. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022.

Vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Sliedrecht op14 december 2021.
De griffier,

De voorzitter,
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