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Tarieventabel, behorende bij de Verordening precariobelasting 2012 

 
Tariefsoort 1. Regulier in gebruik genomen gronden 

 

1.1a Voor het gebruik of genot van openbare gemeentegrond als terras 

voor cafés, restaurants, lunchrooms en dergelijke inrichtingen. Het 

terras bestaat uit het geheel van stoelen, tafels, banken, parasols, 

windschermen en alles wat zich op of boven het terras bevindt 

per jaar per m² € 20,05 

1.2 Voor het hebben van voorwerpen staande op openbare 

gemeentegrond, waaronder begrepen uitstallingen van goederen, 

etalages, kledingrekken, vitrines en uitstalkasten, verkoop- en 

speeltoestellen, lampen en vlaggen, reclameborden, weeg- en 

meettoestellen, vlaggen, fietsenrekken en overige objecten 

per jaar per m² € 19,90 

1.3 Voor het hebben van een  windscherm, heg, hek, afrastering of 

dergelijk voorwerp op openbare gemeentegrond, dat geen deel 

uitmaakt van een terras 

per jaar per 
strekkende 
meter 

€ 7,45 

1.4 Het hebben van vuilnislaadbakken op openbare gemeentegrond. per jaar per stuk € 199,50 

1.5 Voor het hebben van een gebouwde luifel, overkapping, uitbouw 

of verbouwing, zonnescherm, markies of zonnezeil en dergelijke 

boven gemeentegrond 

per jaar per m² € 15,40 

1.6 Voor het hebben van een verwijs- of reclamebord, uithangbord, 

letteropschrift, letterreclame en spandoek boven gemeentegrond, 

gerekend naar de grootste frontoppervlakte van het voorwerp 

per jaar per ½ m² € 22,30 

1.7 Lampen, lantaarns, vlaggen, koopwaren en overige objecten 

boven gemeentegrond 

per jaar per stuk € 22,30 

 
 

Tariefsoort 2. Evenementen 

 

2.1 (Standplaatsen van) (commerciële en niet-commerciële) 

verkooppunten bij evenementen en kermissen 

per dag per m² € 1,10 

2.2 attracties, springkussens en speeltoestellen per dag per m² € 1,10 

2.3 Tijdelijke terrassen in de open lucht niet behorende bij cafés, 

restaurants, lunchrooms en dergelijke inrichtingen, inclusief alle 

daarbij behorende opstallen als tafels, stoelen, parasols, 

vuilnisbakken, omheiningen, overkappingen, etcetera 

per dag per m² € 1,10 

2.4 Overkappingen, zoals tenten en andere tijdelijke gebouwen, 

inclusief de daaronder opgestelde objecten bij evenementen 

per dag per m² € 1,10 

2.5 Tribunes in de open lucht per dag per m² € 1,10 
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2.6 Kraanwagens en hoogwerkers bij evenementen en kermissen per dag per m² € 1,10 

2.7 Evenementen met een duur niet langer dan 14 aaneensluitende 

dagen inclusief de opbouw- en afbouwfase zijn vrijgesteld van de 

precariobelasting 

   

 
 
 

Tariefsoort 3. Markten, braderien en kofferbakmarkten 

 

3.1 Voor het innemen van een standplaats op een markt als bedoeld in 

artikel 160 van de Gemeentewet jo artikel 1.1 onder b van de 

marktverordening 

per dag per m² € 0,00 

 
 

Tariefsoort 4. Standplaatsen 

 

4.1 Voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:17 

van de APV 

per dag per m² € 1,10 

4.3  per jaar per m² € 272,95 

 
 

Tariefsoort 5. Tijdelijk plaatsen van overige voorwerpen (bouwmaterialen, voertuigen, overige voorwerpen) 

 

5.1a (a) Voor het plaatsen op gemeentegrond niet zijnde betaald 

parkeerplaatsen en vergunninghoudersparkeerplaatsen, van  

voertuigen in de ruime zin des woords, niet zijnde motorrijtuigen 

in de zin van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 buiten de 

daartoe in het bijzonder aangewezen terreinen, en (b) voor het 

plaatsen op gemeentegrond niet zijnde betaald parkeerplaatsen en 

vergunninghoudersparkeerplaatsen van voorwerpen waarvoor op 

basis van artikel 2:10 van de APV een vergunning dient te worden 

verleend  

per dag per m² € 1,10 

5.1b  per jaar per m² € 401,50 

5.2a (a) Voor het plaatsen op betaald parkeerplaatsen en 

vergunninghoudersparkeerplaatsen, van voertuigen in de ruime 

zin des woords, niet zijnde motorrijtuigen in de zin van de Wet op 

de motorrijtuigenbelasting 1994, en (b) voor het plaatsen op 

betaald parkeerplaatsen en vergunninghoudersparkeerplaatsen 

van voorwerpen waarvoor op basis van artikel 2:10 van de APV 

een vergunning dient te worden verleend  

per dag per 
parkeerpla
ats 

€ 10,00 
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5.2b  per jaar per 
parkeerpla
ats 

€ 3.613,50 

5.3 Uitgezonderd van de precariobelasting als bedoeld in 5.1 en 5.2 is 
het plaatsen van voorwerpen ten behoeve van evenementen , 
markten, braderiën en kofferbakmarkten. 

   

 
 

Behorende bij het raadsbesluit van 15 december 2011 tot vaststelling van de “Verordening 

precariobelasting 2012”. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op 15 
december 2011 
 
de griffier,      de voorzitter 
 


