
 

Tarievenoverzicht 2014 
 

2013 
   

2014 

       Onroerende zaakbelastingen 
      woning 
      eigendom per eenheid van 100 van de WOZ-

waarde € 0,103 
  

€ 0,114 
niet-woning 

      gebruik per eenheid van 100 van de WOZ-waarde € 0,156 
  

€ 0,158 
eigendom per eenheid van 100 van de WOZ-
waarde € 0,164 

  
€ 0,170 

       Afvalstoffenheffing 
      eenpersoonhuishouden € 233,00 

  
€ 249,00 

meerpersoonshuishouden € 310,00 
  

€ 332,00 
2e woning/ vakantiewoning € 233,00 

  
€ 249,00 

extra container 140 liter € 109,00 
  

€ 116,00 
extra container 240 liter € 201,00 

  
€ 216,00 

extra set containers € 310,00 
  

€ 332,00 

       Rioolheffing 
      

     0 m3 t/m   500 m3 € 
       

295,00  
  

€ 
       

310,00  

  501 m3 t/m 1000 m3 € 
    

1.106,00  
  

€ 
    

1.163,00  

1001 m3 t/m 1500 m3 € 
    

2.323,00  
  

€ 
    

2.441,00  

1501 m3 t/m 2000 m3 € 
    

3.647,00  
  

€ 
    

3.833,00  

2001 m3 t/m 2500 m3 € 
    

5.070,00  
  

€ 
    

5.328,00  

2501 m3 t/m 3000 m3 € 
    

6.641,00  
  

€ 
    

6.979,00  

3001 m3 en meer € 
    

8.302,00  
  

€ 
    

8.724,00  

       Hondenbelasting 
      

eerste hond € 
        

78,05  
  

€         79,60  

elke volgende hond € 
        

78,05  
  

€         79,60  

kennel tarief € 
       

671,20  
  

€ 
       

684,60  

       Forensenbelasting 
      per eenheid van 100 van de WOZ-waarde € 0,500 

  
€ 0,500 

 
Parkeerbelasting 

      Parkeren bij parkeerapparatuur per uur € 1,80 
  

€ 1,90 
Naheffingsaanslag € 56,00 

  
€ 58,00 

     



 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van 29 oktober 2013; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 28 november 2013; 
 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 
15.33 van de Wet milieubeheer; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de: 
 
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en 
reinigingsrechten 2014. 
(Verordening reinigingsheffingen 2014). 
 
 
HOOFDSTUK I  ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 Inleidende bepaling 
Krachtens deze verordening worden geheven: 
a. een afvalstoffenheffing; 
b. reinigingsrechten. 
 
 
Artikel 2 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:  
a. grijs afval: bestanddeel van bedrijfsafvalstoffen, dat naar aard, omvang en 

samenstelling overeenkomt met huishoudelijke afvalstoffen uitgezonderd grove 
huishoudelijke afvalstoffen, dat op dezelfde wijze ter inzameling wordt aangeboden 
als huishoudelijke afvalstoffen en dat in dezelfde reguliere inzamelgang door de 
inzameldienst met het huishoudelijke afval kan worden ingezameld; 

b. het college: het college van burgemeester en wethouders;  
c. 2e woning/vakantiewoning: woning zoals bedoeld in de Verordening 

forensenbelasting;                 
d. ‘gebruik maken’ in hoofdstuk II Afvalstoffenheffing: gebruik maken in de zin van artikel 

15.33 van de 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. 
2. De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende 

tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik 
maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens 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 omstandigheden 
beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt 
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 
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, is de belasting 

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

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 
belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle 
kalendermaanden overblijven. 

4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige 
binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt. 

5. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing 
van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde 
verschuldigde bedragen afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één 
belastingbedrag. 

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

aanslagen worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het 
aanslagbiljet.  

2. In afwijking van het eerste lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op één 
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet één aanslag bevat, het 
bedrag daarvan meer is dan € 100,00 en minder is dan € 5.000,00 en zolang de 
verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen 
worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden betaald in negen gelijke 
termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend 
op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elke van de 
volgende termijnen telkens één maand later.   
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3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden 
gestelde termijnen. 

 
 
HOOFDSTUK III REINIGINGSRECHTEN 
 
Artikel 10 Belastbaar feit 
Onder de naam “reinigingsrechten” worden rechten geheven zowel voor het genot van door 
het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst 
bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in 
onderhoud zijn. 
 
 
Artikel 11 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 12 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 13 Belastingjaar 
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het 
kalenderjaar. 
 
 
Artikel 14 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 schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is 
vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de 
schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

 
 
Artikel 15 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de 

jaarlijks 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 

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 er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle 
kalendermaanden overblijven. 

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen 
de gemeente verhuist.  

5. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing 
van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde 
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verschuldigde bedragen reinigingsrechten of andere heffingen aangemerkt als één 
belastingbedrag. 
 

 
Artikel 16 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 aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of 
inrichtingen. 
 
 
Artikel 17 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de op grond 

van artikel 14, eerste lid verschuldigde rechten worden betaald binnen twee maanden 
na dagtekening van het aanslagbiljet. 

2. De op grond van artikel 14, tweede lid, geheven rechten moeten worden betaald: 
a. ingeval van uitreiking van de kennisgeving: 

op het tijdstip van uitreiking; 
b. ingeval van toezending van de kennisgeving: 

binnen veertien dagen na de dagtekening. 
3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden 

gestelde termijnen. 
 
 
HOOFDSTUK IV AANVULLENDE BEPALINGEN 
 
Artikel 18 Nadere regels door het college 
Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de 
reinigingsheffingen. 
 
 
Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De “Verordening reinigingsheffingen 2013” van 13 december 2012 en de 

bijbehorende tarieventabel, worden 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 de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening reinigingsheffingen 2014”. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op 
17 december 2013. 
 
de griffier,      de voorzitter, 
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Tarieventabel behorende bij de “Verordening reinigingsheffingen 2014”. 
 
Algemeen 
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd 
is. 
 
Hoofdstuk 1 Maatstaf en tarief afvalstoffenheffing 
1.1 De belasting bedraagt per perceel per kalenderjaar 
1.1.1.   indien dat perceel wordt gebruikt door één persoon                 € 249,-- 
1.1.2. indien dat perceel wordt gebruikt door meer dan één persoon                 € 332,-- 
1.1.3. voor een 2e woning/vakantiewoning                 € 249,--           
1.1.4. voor een extra mini-container met een inhoud van 140 liter                 € 116,-- 
1.1.5. voor een extra mini-container met een inhoud van 240 liter                 € 216,-- 
1.1.6.   voor een extra set mini-containers                 € 332,--  
       
Hoofdstuk 2 Maatstaf en tarief reinigingsrechten 
2.1 Het recht voor het ophalen van grijs afval bedraagt per kalenderjaar: 
2.1.1. per perceel                 € 332,--     
2.1.2. voor een extra mini-container met een inhoud van 140 liter                 € 116,-- 
2.1.3. voor een extra mini-container met een inhoud van 240 liter                 € 216,-- 
 
Hoofdstuk 3 Maatstaf en tarief overige reinigingsrechten 
3.1 Het recht bedraagt voor: 
3.1.1. het ledigen van beer- of zinkputten, septictanks, en het verwijderen van 

de daarin verzamelde afvalstoffen per put of tank                € 190,--    
 
 
Behoort bij het raadsbesluit van 17 december 2013 tot vaststelling van de  
Verordening reinigingsheffingen 2014. 
 
de griffier,                                                               de voorzitter,                                                                   
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De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van 29 oktober 2013; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 28 november 2013; 
 
gelet op artikel 223 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de: 
 
Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2014 
(Verordening forensenbelasting 2014). 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder  
a. woning:   een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet; 
b. college: het college van burgemeester en wethouders; 
c. waarde:  de waarde in het economische verkeer als bedoeld in hoofdstuk III en IV van 

de Wet waardering onroerende zaken. 
 
 
Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht 
1. Onder de naam “forensenbelasting” wordt een directe belasting geheven van de 

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

2. Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden 
beoordeeld. 

 
 
Artikel 3 Vrijstellingen 
Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of 
ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend lichaam, 
waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, 
buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft. 
 
 
Artikel 4 Maatstaf van heffing 
1. De belasting wordt geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerende-

zaakbelastingen zoals die voor het belastingobject waarvan de woning deel uit maakt, 
voor het tijdvak waarbinnen het belastingjaar valt, is vastgesteld. 

2. In afwijking van het eerste lid wordt de belasting geheven naar de waarde,  indien de 
heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen voor het belastingobject 
waarvan de woning deel uitmaakt voor het belastingjaar is vastgesteld met 
toepassing van artikel 16, onderdeel e, van de Wet waardering onroerende zaken. 

3. In geval geen heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen is vastgesteld, 
wordt de belasting geheven naar de waarde. 
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4. De vaststelling van de waarde bedoeld in het tweede en derde lid geschiedt 
overeenkomstig de artikelen 220 tot en met 220d van de Gemeentewet, met dien 
verstande dat daarbij artikel 16, onderdeel e, van de Wet waardering onroerende 
zaken niet wordt toegepast. 
 

 
Artikel 5  Belastingtarief 
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 
percentage bedraagt: 0,500%.  
 
 
Artikel 6 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 
Artikel 7 Wijze van heffing 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
 
Artikel 8 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de 

aanslagen worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het 
aanslagbiljet. 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande lid 
gestelde termijn. 

 
 
Artikel 9 Nadere regels door het college  
Het college kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de 
forensenbelasting. 
 
 
Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De “Verordening forensenbelasting 2013” van 13 december 2012, wordt ingetrokken 

met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van 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 de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening forensenbelasting 2014”. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op 
17 december 2013. 
 
de griffier,       de voorzitter, 
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De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van 29 oktober 2013; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 28 november 2013; 
 
gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de: 
 
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014 
(Verordening hondenbelasting 2014). 
 
Artikel 1 Begripsomschrijving 
Voor de toepassing van de verordening wordt verstaan onder college: 
het college van burgemeester en wethouders. 
 
 
Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam “hondenbelasting” wordt een directe belasting geheven voor het houden van 
een hond binnen de gemeente. 
 
 
Artikel 3 Belastingplicht 
1. Belastingplichtig is de houder van een hond. 
2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder 

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

houden van een hond door een door de in artikel 232, vierde lid, sub a, van de 
Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden. 

 
 
Artikel 4 Vrijstellingen 
De belasting wordt niet geheven voor honden: 
a. die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig 

door een blind persoon worden gehouden; 
b. die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig 

door een gehandicapt persoon worden gehouden; 
c. die als blindengeleide- of gehandicaptenhond in opleiding worden gehouden door 

degene die deze opleiding verzorgt; 
d. waarvan de houder een geldend diploma kan tonen dat is afgegeven door de 

Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging voor de betrokken hond; 
e. die verblijven in een hondenasiel als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het 

Honden- en kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register 
bedoeld in artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit; 

f. die uitsluitend ten verkoop in voorraad worden gehouden in een bedrijfsinrichting als 
bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Honden- en kattenbesluit 1999, welke 
inrichting is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid, van 
genoemd besluit; 
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g. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden 
gehouden; 

h. die in hoofdzaak ingezet worden ten behoeve van de bewaking van een 
mobilisatiecomplex. 

 
 
Artikel 5 Maatstaf van heffing 
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden. 
 
 
Artikel 6 Belastingtarief 
1. De belasting bedraagt per belastingjaar: 

a. voor de eerste hond €  79,60; 
b. voor elke volgende hond €  79,60; 

2. In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, 
gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch 
gebied in Nederland, € 684,60. 

3. Het tweede lid blijft buiten toepassing als belastingplichtige schriftelijk verzoekt de 
verschuldigde belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden, als blijkt dat 
dit bedrag lager is dan het op voet van het tweede lid bepaalde bedrag. 

4. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing 
van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde 
verschuldigde bedragen hondenbelasting of andere heffingen aangemerkt als één 
belastingbedrag. 

 
 
Artikel 7 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 
Artikel 8 Wijze van heffing 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
 
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, als dit later is, bij 

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

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

3. Als de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal 
honden in de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing 
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in 
dat jaar, na het einde van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het 
aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven. 
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Artikel 10 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de 

aanslagen worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het 
aanslagbiljet.  

2. In afwijking van het eerste lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op één 
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet één aanslag bevat, het 
bedrag daarvan meer is dan € 100,00 en minder is dan € 5.000,00 en zolang de 
verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen 
worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden betaald in negen gelijke 
termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend 
op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elke van de 
volgende termijnen telkens één maand later.   

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

 
 
Artikel 11 Nadere regels door het college  
Het college kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de 
hondenbelasting. 
 
 
Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De “Verordening hondenbelasting 2013” van 13 december 2012 wordt ingetrokken 

met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van 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 de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening hondenbelasting 2014”. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op 
17 december 2013. 
 
 
de griffier,        de voorzitter, 
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De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van 29 oktober 2013; 
 
gezien op het advies van de Algemene raadscommissie van 28 november 2013; 
 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de: 
 
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014 
(Verordening lijkbezorgingsrechten 2014). 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 
a. het college: het college van burgemeester en wethouders; 
b. begraafplaats Bergen: de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkedijk te Bergen 

met uitzondering van de daar gelegen oorlogsgraven en de geallieerden graven; 
begraafplaats Egmond: de gemeentelijke begraafplaats te Egmond aan Zee; 
begraafplaats Schoorl: de begraafplaats aan de Molenweg te Schoorl; 

c. eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of 
rechtspersoon voor bepaalde tijd het gebruiksrecht is verleend tot: 
- het doen begraven en begraven houden van lijken; 
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 
- het doen verstrooien van as; 

d. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid 
wordt geboden tot: 
- het doen begraven van lijken; 
- het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen; 

e. urnennis: een algemeen graf voor 1 of 2 asbussen in een urnennis of urnenmuur; 
f. algemene urnennis: een nis waarin aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot 

het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen; 
g. asbus: een bus ter berging van as van een overledene; 
h. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen; 
i. gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken; 
j. rechthebbende: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is 

verleend op een eigen graf; 
k. gebruiksrecht: het uitsluitend recht van een rechthebbende tot het doen begraven of 

begraven houden van een stoffelijk overschot; 
l. verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt 

verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is 
verleend om as te doen verstrooien; 

m. beheersverordening: verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke 
begraafplaatsen voor de gemeente Bergen; 

n. kindergraf: bestemd voor een graf (één diep). 
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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 de tarieven, opgenomen in de bij 

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

genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 
 
Artikel 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 in hoofdstuk 4, onder punt 4.2 van de 

tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht. 
 
Artikel 6 Wijze van heffing 
1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4, onder punt 4.1 van de tarieventabel, 

worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een 
afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd. 

2. Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4, onder punt 4.1 van de tarieventabel 
worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het 
gevorderde bedrag is vermeld. 

 
Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de 

jaarlijks verschuldigde rechten 
De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4, onder punt 4.1 van de tarieventabel zijn 
verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de 
belastingplicht. 
 
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten 
Andere rechten als bedoeld in hoofdstuk 4, onder punt 4.1 van de tarieventabel zijn 
verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de 
bezittingen, werken of inrichtingen. 
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Artikel 9 Termijn van betaling 
1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4, onder punt 4.1 van de tarieventabel, 

moeten worden betaald in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de tweede 
maand na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving. 

2. Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4, onder punt 4.1 van de tarieventabel 
worden, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, betaald 
binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. 

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in lid 1 gestelde termijn. 
 
Artikel 10 Nadere regels door het college 
Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de 
rechten. 
 
Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2013” van 13 december 2012 en de daarbij 

behorende tarieventabel worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid 
genoemde datum van ingang van 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 de achtste dag na die van de 
bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2014”. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op   
17 december 2013. 
 
 
de griffier,       de voorzitter, 
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Tarieventabel behorende bij de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2014” 
 
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten  
1.1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar wordt 

geheven: 
 

1.1.1. op een graf €     1.301,50 
121.1.2. op een urnengraf €        688,75 
1.1.3. op een kindergraf €        471,30 
1.1.4. op een grafkelder €     2.616,60 
1.1.5. bij het annuleren van een reservering van een uitsluitend recht wordt 30% van de 

verschuldigde rechten in rekening gebracht. 
 

   
1.2. Voor het verlengen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar wordt 

geheven: 
 

1.2.1. op een graf €        602,40 
1.2.2. op een urnengraf €        300,70 
1.2.3. op een kindergraf €        243,45 
1.2.4. op een grafkelder €     1.264,10 
1.2.5. wanneer de termijn van het uitsluitend recht op het moment van bijzetten van een 

overledene korter is dan de termijn van de wettelijke grafrust van tien jaar, moet 
het grafrecht worden verlengd met het aantal nog resterende jaren tot het aantal 
van tien. De kosten van deze verlenging bedragen een evenredig deel van de 
kosten van een verlenging van tien jaar 

 

   



Hoofdstuk 2 Begraven  
2.1. Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt 

geheven: 
 
€        572,20 

2.2. Voor het begraven van een lijk van een kind beneden de leeftijd van 12 jaar wordt 
geheven: 

 
€        286,10 

2.3. Voor het begraven van een lijk van een kind beneden de leeftijd van één jaar of 
een doodgeboren kind wordt geheven: 

 
€        147,75 

2.4. Voor het begraven in een algemeen graf van een lijk van een persoon van 12 jaar 
of ouder wordt geheven:  

 
 

2.4.1. voor een periode van 10 jaar €        861,45 
2.5. Voor het begraven in een algemeen graf van een lijk van een kind beneden de 

leeftijd van 12 jaar wordt geheven: 
 

2.5.1. voor een periode van 10 jaar €        451,55 
2.6. Voor het begraven in een algemeen graf van een lijk van een kind beneden de 

leeftijd van één jaar wordt geheven:  
 

2.6.1. voor een periode van 10 jaar €        202,90 
2.7. Voor het begraven op een zaterdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur worden de 

rechten genoemd in 2.1, 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. en 2.6. verhoogd met: 
 
             75 % 

2.8. Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1., 2.2., 
2.3., 2.4., 2.5. en 2.6. verhoogd met: 

 
           100 % 

2.9. Onder buitengewone uren wordt verstaan tijdstippen anders dan van maandag tot 
en met vrijdag tussen 9.00 uur en 15.30 uur dan wel zaterdag tussen 9.00 uur en 
13.00 uur zoals genoemd in de Beheersverordening. 

 

   
Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen  
3.1. Voor het bijzetten van een asbus of urn in een graf wordt geheven: €        313,15 
3.2. Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnengraf wordt geheven: €        313,15 
3.3. Voor het bijzetten van een asbus of urn op een graf of op een urnengraf wordt 

geheven: 
 
€        125,85 

3.4. Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis wordt geheven: €        125,85 
3.4.1. Voor het in gebruik nemen van een urnennis voor een periode van 10 jaar wordt 

geheven: 
 
€        495,20 

3.4.2. Voor het in gebruik nemen van een urnennis voor een periode van 20 jaar wordt 
geheven: 

 
€        989,40 

3.5. Voor het verstrooien van de as van een gecremeerde wordt geheven: €        159,15 
3.5.1. Voor een inscriptie voor een periode van 10 jaar op het  monument bij de 

verstrooiakker wordt geheven: 
 
€        133,15 

3.6. Geen recht wordt geheven voor het bijzetten c.q. verstrooien van de as van een 
gecremeerd kind beneden de leeftijd van 12 weken indien de as tezamen met de 
as van de overleden moeder in één asbus of urn is geborgen; 

 

 
 
 
 



3.7. Voor het bijzetten van de as van stoffelijke overschotten van een doodgeboren 
tweeling, drieling enz., dan wel van een tweeling, drieling enz. beneden de leeftijd 
van 12 weken, mits tezamen in één asbus of urn, wordt slechts eenmaal het recht 
geheven; 

 

3.8. Voor het bijzetten c.q. verstrooien op een zaterdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur 
worden de rechten genoemd in 3.1, 3.2., 3.3. en 3.4. verhoogd met: 

 
             75 % 

3.9. Voor het bijzetten c.q. verstrooien op buitengewone uren worden de rechten 
genoemd in 3.1., 3.2., 3.3. en 3.4. verhoogd met: 

 
           100 % 

3.10. Onder buitengewone uren wordt verstaan tijdstippen anders dan van maandag tot 
en met vrijdag tussen 9.00 uur en 15.30 uur dan wel zaterdag tussen 9.00 uur en 
13.00 uur zoals genoemd in de Beheersverordening. 

 

   
Hoofdstuk 4 Onderhoud en grafbedekking  
4.1. Voor het van gemeentewege onderhouden van de begraafplaats, alsmede voor 

het door de gemeente onderhouden van beplantingen om en nabij de graven 
wordt een recht geheven. Het jaarlijks onderhoudsrecht bedraagt voor: 

- een graf 
- een kindergraf 
- een urnennis 
- een urnengraf 

 
 
 
€          82,20 
€          62,40 
€          62,40 
€          62,40 

4.2. Het in 4.1. bedoelde recht kan worden afgekocht voor ten hoogste het tijdvak 
waarvoor het eigen graf of de urnenruimte is uitgegeven. De afkoopsom wordt 
bepaald door het bedrag genoemd in 4.1. te vermenigvuldigen met een getal 
gelijk aan het aantal jaren dat wordt afgekocht.  
Het in 4.1. bedoelde recht heeft de verplichting te worden afgekocht voor de 
eerste 10 jaar dat het uitsluitend recht loopt. Daarna kan dit worden afgekocht tot 
het einde van het tijdvak waarvoor het eigen graf of de urnenruimte is uitgegeven 
met een maximum van 10 jaar. 

 

4.3. Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen, vernieuwen of 
afnemen en herplaatsen van een gedenkteken, kruis, zerk of beplanting, per 
gedenkteken, kruis, zerk of beplanting  

 
 
€        111,35 

4.4. Voor zover voor de in 4.3. bedoelde werkzaamheden de technische bijstand van 
een extern bedrijf noodzakelijk is, wordt zulks voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. De in 4.3. 
bedoelde rechten worden in dat geval verhoogd met het bedrag van de 
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager 
meegedeelde kosten van externe technische bijstand. Voor de toepassing van de 
vorige volzin wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na 
de dag waarop de begroting van de kosten aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht. 

 

   
Hoofdstuk 5 Opgraven/herbegraven, ruimen  
5.1. Voor het opgraven/herbegraven van een stoffelijk overschot, behalve indien dit 

geschiedt op rechterlijk gezag, wordt geheven: 
 
€     1.162,15 

5.2. Voor het uitnemen van een asbus of urn, behalve indien dit geschiedt op 
rechterlijk gezag, wordt geheven indien de uitname plaats vindt uit: 

- een graf 
- een kindergraf 
- een urnennis 
- een urnengraf 

 
 
€        311,10 
€        158,15 
€        123,85 
€        123,85 

5.3. Voor het herbegraven of bijzetten in hetzelfde graf of in dezelfde urnennis, 
behalve indien de opgraving of uitneming geschiedde op rechterlijk gezag, wordt 
een recht geheven volgens hoofdstuk 2, respectievelijk 3.  

 

5.4. Voor het op verzoek opgraven of schudden van een familiegraf op twee diep €        429,70 
5.5. Voor het op verzoek opgraven of schudden van een familiegraf op drie diep €     1.185,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 6 Gebruik aula  
6.1. Voor het gebruik van de aula op de gemeentelijke begraafplaats wordt een recht 

geheven per begrafenis, indien de aula slechts wordt gebruikt vóór of na de 
teraardebestelling 

 
 
€        145,65 

6.2. Voor het gebruik van de aula op de gemeentelijke begraafplaats wordt een recht 
geheven per begrafenis, indien de aula wordt gebruikt zowel voor als na de 
teraardebestelling 

 
 
€        210,15 

6.3. Voor het gebruik van de aula op de gemeentelijke begraafplaats wordt een recht 
geheven per begrafenis, indien de aula wordt gebruikt als rouwkamer ongeacht 
de duur van het gebruik 

 
 
€        287,15 

6.4. Voor het gebruik van de aula op de gemeentelijke begraafplaats wordt een recht 
geheven per 24 uur of gedeelte daarvan, indien de aula wordt gebruikt voor het 
bewaren van stoffelijke overschotten, voor zover de bewaring niet geschiedt op 
last van het bevoegd gezag 

 
 
 
€          82,20 

6.5. Voor het gebruik van de aula op de gemeentelijke begraafplaats wordt een recht 
geheven per begrafenis, indien gebruik wordt gemaakt van gemeentelijke 
muziekapparatuur 

 
 
€          58,25 

 
 
 
 
 
Behoort bij raadsbesluit van 17 december 2013 tot vaststelling van de Verordening 
lijkbezorgingsrechten 2014. 
 
 
 
 
de griffier,         de voorzitter, 



 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van 29 oktober 2013; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 28 november 2013; 
 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a. en b. van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de: 
 
Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2014 
(Verordening marktgelden 2014). 
 
Artikel 1 Begripsomschrijving 
Voor de toepassing van de verordening wordt verstaan onder college: 
het college van burgemeester en wethouders. 
 
Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam ”marktgeld” wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats, 
als bedoeld in de marktverordening. 
 
Artikel 3 Belastingplicht 
Het recht wordt geheven van degene, aan wie een standplaats is toegewezen. 
 
Artikel 4 Belastinggrondslag 
Het recht wordt geheven naar de breedte van de standplaats in strekkende meters (m1). 
 
Artikel 5 Tarief 
Het recht bedraagt: 
a. per dag of gedeelte daarvan € 1,45 per stekkende meter of gedeelte daarvan; 
b. per kwartaal of gedeelte daarvan € 14,50 per strekkende meter of gedeelte daarvan. 
 
Artikel 6 Wijze van heffing 
Het recht wordt geheven bij wege van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere 
schriftuur. 
 
Artikel 7 Tijdstip van betaling 
Het recht is verschuldigd op het tijdstip waarop een standplaats wordt ingenomen en moet 
worden betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6: 
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel 

in geval van toezending daarvan, binnen twee weken na de dagtekening van de 
kennisgeving. 

 
Artikel 8 Nadere regels door het college 
Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het 
marktgeld. 
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Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De “Verordening marktgelden 2013” van 13 december 2012 wordt ingetrokken met 

ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van 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 de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden 2014”. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad  
van de gemeente Bergen op 17 december 2013. 
 
 
de griffier,        de voorzitter, 
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De raad van de gemeente Bergen;  
 
gelezen het voorstel van het college van 29 oktober 2013; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 28 november 2013; 
 
gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen de: 
 
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014 
(Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014). 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijving 
Voor de toepassing van de verordening wordt verstaan onder college:  
het college van burgemeester en wethouders. 
 
 
Artikel 2 Belastingplicht 
1. Onder de naam “onroerende-zaakbelastingen” worden voor binnen de gemeente gelegen 

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

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

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

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

gegeven (verder: de gebruiker), aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in 
gebruik heeft gegeven (verder: de gebruikgever); de gebruikgever is bevoegd de 
belasting als zodanig te verhalen op de gebruiker; 

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

 
 

 1 



Artikel 3 Belastingobject 
1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van      

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

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

 
 
Artikel 4 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 
als bedoeld in artikel 2. 

2. Als voor een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV 
van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende 
zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de 
artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken. 

 
 
Artikel 5 Vrijstellingen 
1. In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. In afwijking in zoverre van artikel 4 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 de woondoeleinden. 

 
 
Artikel 6 Belastingtarieven 
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 

percentage bedraagt voor: 
a. de gebruikersbelasting : 0,158%; 
b. bij de eigenarenbelasting :  

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen : 0,114%; 
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen : 0,170%. 

2. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing 
van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde 
bedragen onroerende-zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één 
belastingbedrag. 

 
 
Artikel 7 Wijze van heffing 
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 
 
 
Artikel 8 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de 

aanslagen worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het 
aanslagbiljet.  

2. In afwijking van het eerste lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op één 
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet één aanslag bevat, het 
bedrag daarvan meer is dan € 100,00 en minder is dan € 5.000,00 en zolang de 
verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen 
worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden betaald in negen gelijke 
termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend 
op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elke van de 
volgende termijnen telkens één maand later.   

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden 
gestelde termijnen. 
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Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de onroerende-
zaakbelastingen. 
 
 
 
 
 
Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De “Verordening onroerende-zaakbelastingen 2013” van 13 december 2012,  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 de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening onroerende-zaakbelastingen 

2014” 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad  
van de gemeente Bergen op 17 december 2013.  

 
de griffier,       de voorzitter, 
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De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van  29 oktober 2013; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 28 november  2013; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 228a van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen de: 
 
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014 
(Verordening rioolheffing 2014) 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 
a.  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan; 
b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, 

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

c. IBA: een Individuele Behandeling van Afvalwater, welke gelijk wordt gesteld met de 
gemeentelijke riolering; 

d. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft; 
e.  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater. 
f. college: het college van burgemeester en wethouders. 
 
 
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 van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of 

indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd of van de gebruiker die direct of 
indirect loost op een IBA en het genot heeft van door of vanwege de gemeente verstrekte 
diensten tot het beheer, onderhoud en vervanging van een IBA. 

2.  Met betrekking tot de belasting wordt als gebruiker aangemerkt: 
 a.  degene die, naar de omstandigheden beoordeeld, het perceel al dan niet krachtens 

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

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



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

wordt afgevoerd. 
2.  Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater en 

grondwater dat in de laatste aan het einde 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. 

3.  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. 

4.  De op de voet van het tweede lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water 
wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd. 

5.  Voor zover de gegevens als bedoeld in het tweede lid niet bekend zijn, wordt het 
waterverbruik door het college vastgesteld naar rato van het waterverbruik bij vergelijkbare 
roerende of onroerende zaken. 

 
 
Artikel 6 Belastingtarieven 
1. De belasting als bedoeld in artikel 2 bedraagt bij een hoeveelheid kubieke meters water 

van: 
0 m3 t/m 500 m3  €    310,00 
501 m3 t/m 1000 m3  € 1.163,00 
1001 m3 t/m 1500 m3  € 2.441,00 
1501 m3 t/m 2000 m3  € 3.833,00 
2001 m3 t/m 2500 m3  € 5.328,00 
2501 m3 t/m 3000 m3  € 6.979,00 

  3001 m3 en meer    € 8.724,00 
2. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van 

de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde 
bedragen rioolheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag. 

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

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

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

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

4.  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de 
gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt. 

 
 
Artikel 10 Termijnen van betaling 
1.  In afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de 

aanslagen worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet. 
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op één 

aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet één aanslag bevat, het bedrag 
daarvan meer is dan € 100,00 en minder is dan € 5.000,00 en zolang de verschuldigde 
bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, 
moeten de aanslagen worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt 
op de laatste dag van de tweede maand volgend op die welke in de dagtekening van het 
aanslagbiljet is vermeld en elke van de volgende termijnen telkens één maand later. 

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

 
 
Artikel 11 Nadere regels door het college   
Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de 
rioolheffing. 
 
 
Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 
1.  De “Verordening rioolheffing  2013” van 13 december 2012 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 belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2.  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

3.  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4.  Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening rioolheffing 2014”. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad  
van de gemeente Bergen op 17 december 2013 
 
de griffier,                de voorzitter, 
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De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 29 oktober 2013 ; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 28 november 2013 ; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, het bepaalde in artikel 229,lid 1,sub b 
van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; 
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen de: 
 
Verordening aansluitvoorwaarden riolering 2014 
 
Hoofdstuk 1  Begripsomschrijvingen 
 
 
Artikel 1  Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. Aansluitleiding: de particuliere afvoerleiding, het aansluitpunt en de 

perceelaansluitleiding tezamen. 
 

b. Aansluitpunt: - de ontstoppingsvoorziening, gelegen op het perceel 
van de gebruiker of in het openbaar gebied; 

- bij afwezigheid van de ontstoppingsvoorziening, bij 
een vrijvervalstelsel: het punt waar de aansluitleiding 
de kadastrale eigendomsgrens snijdt, bij een 
mechanisch stelsel: het punt gelegen op 1 meter van 
een gemeentelijke voorziening in de vorm van een 
(pomp)put.  

- een door burgemeester en wethouders in de 
aansluitvergunning ander aangewezen punt. 

Het aansluitpunt wordt ook het “overnamepunt” 
genoemd. 
 

c. Afvalwater: afvalwater in de zin van de Wet milieubeheer met 
uitzondering van hemelwater, drainagewater, 
bronneringswater, schoon water en oppervlaktewater. 
 

d. Bronneringswater: grondwater, onttrokken ten behoeve van (tijdelijke) 
verlaging van de grondwaterstand. 
 

e. College: het college van burgemeester en wethouders. 
 

f. Drainagewater: grondwater, ingezameld door een ingegraven 
doorlatend buizensysteem. 
 

g. Drainagestelsel: gemeentelijk leidingstelsel, bestemd voor de afvoer van 
overtollig grondwater, met uitzondering van 
aansluitleidingen. 



 
h. Droogweerafvalwater: de hoeveelheid afvalwater die in een droogweersituatie 

via het rioolstelsel wordt afgevoerd. 
 

  
 

 

i. Gebruiker: de perceeleigenaar, de zakelijk gerechtigde van het 
perceel of de huurder die gebruik maakt van de 
aansluiting op het openbaar riool. 
 

j. Gemeente: de gemeente Bergen. 
 

k. (Verbeterd) gemengd 
stelsel: 

het openbaar riool voor de afvoer van afvalwater, 
inclusief hemelwater. 
 

l. (Verbeterd) gescheiden 
stelsel: 

het openbaar riool met een buizenstelsel voor de afvoer 
van hemelwater dat in bepaalde gevallen ook dienst 
doet als leiding voor de afvoer van drainagewater, en 
een buizenstelsel voor de afvoer van het afvalwater.  
 

 
 
Hoofdstuk 2 De vergunning 
 
 
Artikel 2 Vergunningplicht 
1. Het is verboden zonder een daartoe verleende aansluitvergunning een aansluiting van een 

particuliere afvoerleiding op het openbaar riool of drainagestelsel tot stand te brengen of te 
wijzigen. 

2. Het college verleent een aansluitvergunning alleen voor het tot stand brengen en in stand 
houden van een aansluiting tussen de particuliere afvoerleiding en de perceelaansluitleiding:  
a. voor de afvoer van afvalwater en drainagewater naar een daarvoor bedoeld stelsel; 
b. voor de afvoer van hemelwater naar een hemelwaterriool; 
c. voor de afvoer van hemelwater, drainagewater naar een ander stelsel dan een 

hemelwaterriool of drainagestelsel indien infiltratie op of in de bodem, lozing op het 
oppervlaktewater of lozing op een hemelwaterriool technisch, milieuhygiënisch of juridisch 
niet mogelijk is. 

3. Indien meer dan één aansluiting van een particuliere afvoerleiding op het openbaar riool tot 
stand dient te worden gebracht, alsmede wanneer meer dan één aansluiting dient te worden 
gewijzigd, is het eerste lid voor iedere aansluiting of wijziging afzonderlijk van toepassing.  

4. In de vergunning kunnen in ieder geval voorschriften worden opgenomen met betrekking tot: 
a. het tot stand brengen van de aansluiting; 
b. het onderhoud, de renovatie en de vervanging van de perceelaansluitleiding;  
c. sloopwerkzaamheden op het perceel van de rechthebbende; 
d. de periode waarvoor de vergunning wordt verleend indien de aansluiting is bedoeld voor 

de afvoer van bronneringswater of indien het een tijdelijke aansluiting betreft. 
5. In de aansluitvergunning kan, al dan niet op verzoek van de aanvrager en in afwijking van 

artikel 1, een ander aansluitpunt worden aangewezen. 
6. Indien de rechthebbende binnen een jaar na verlening van de aansluitvergunning geen ver-

zoek heeft gedaan de aansluiting of wijziging van de aansluiting waarop die 
aansluitingvergunning betrekking heeft, uit te voeren, kan het college de aansluitvergunning 
intrekken. 
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Artikel 3 De vergunningaanvraag  
1. De aanvraag van een aansluitvergunning wordt schriftelijk met behulp van een daartoe 

bestemd formulier, bij het college ingediend door de rechthebbende van het aan te sluiten 
perceel. 

 
 
2. Bij de aanvraag van een aansluitvergunning dienen door de rechthebbende voldoende 

gegevens te worden verstrekt om het verzoek te kunnen beoordelen, waaronder in elk geval 
de volgende gegevens: 
a. de naam en het adres van de aanvrager en de rechthebbende; 
b. de dagtekening; 
c. de aanduiding dat het een verzoek om een aansluitvergunning betreft; 
d. het tijdstip waarop de aansluiting dient te worden gerealiseerd; 
e. de ligging van het aan te sluiten perceel of percelen: 

1. aan de hand van straat en huisnummer en het kadastraal nummer van het 
betreffende perceel; 

2. aangegeven op een situatieschets 1:1000 of grotere schaal; 
f. voor zover de lozing van proceswater betreft, de aard en de hoeveelheid van de af te 

voeren vloeistoffen, waarbij dient te worden aangegeven of niet verontreinigt water, zoals 
regen- of koelwater, en/of verontreinigd water, zoals huishoudelijk of industrieel afval-
water, zal worden afgevoerd; 

g. of het een aansluiting voor enkel lozing van huishoudelijk afvalwater betreft, of dat er 
daarnaast hemelwater en / of grondwater moet worden afgevoerd; 

h. met betrekking tot het aan te sluiten of te wijzigen particuliere afvoerleiding, ten minste:  
 1. het leidingverloop en de dimensionering;  

2. een overzichtstekening waarop is aangegeven: de ligging van het aan te leggen of 
te wijzigen particuliere afvoerleiding, de gewenste locatie van het aansluitpunt, het 
vloerpeil, hoogte van het maaiveld ten opzicht van N.A.P. en de door de gemeente 
verstrekte rioolgegevens. De overzichtstekening dient van een deugdelijke 
maatvoering te zijn voorzien.  

 3. de hoogteligging van het particuliere riool; 
 4. het materiaal ter plaatse van het aansluitpunt; 
 5. de kleur van de droogweer- en hemelwaterafvoerleidingen van het particuliere riool 

of de markeringen die het onderscheid tussen beide leidingen aangeven; 
3. Indien de gegevens bedoeld in het tweede lid, reeds zijn vastgelegd in de aanvraag om een 

voor het perceel afgegeven omgevingsvergunning of een vergunning op grond van de Wet 
milieubeheer, kan bij de aanvraag van een aansluitvergunning voor dit perceel worden 
volstaan met het overleggen van een kopie van de gegevens uit deze vergunningaanvraag.  

4. De aanvraag van een aansluitvergunning wordt slechts in behandeling genomen nadat bij de 
aanvraag alle in het tweede lid vermelde gegevens zijn verstrekt. Bij het ontbreken van 
gegevens wordt de rechthebbende daarover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld deze 
gegevens binnen vier weken na kennisgeving daarvan alsnog aan te vullen. 

 
Artikel 4 Weigering van de aansluitvergunning 
1. Een aansluitvergunning kan slechts worden geweigerd indien aansluiting van de particuliere 

afvoerleiding op het openbaar riool of wijziging van deze aansluiting vanwege technische, juri-
dische of milieuhygiënische redenen bezwaarlijk is. 

2. Aansluiting van de particuliere afvoerleiding op het openbaar riool of wijziging van die 
aansluiting is in ieder geval bezwaarlijk indien:  
a. de hoogteligging van de particuliere afvoerleiding (binnenonderkant buis) lager ligt dan de 

bovenzijde van het openbaar riool, vermeerderd met 200 mm plus de benodigde hoogte 
voor het afschot van de aansluitleiding; 

b. de bovenzijde van een lozingtoestel lager is gelegen dan 150 mm boven de kruin van de 
straat, tenzij wordt aangesloten via een pompinstallatie voorzien van een terugslagklep; 

c. de gevraagde aansluiting een samengevoegde voorziening betreft, terwijl een gescheiden 
openbaar riool aanwezig is; 
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d. voor een lozing van afvalwater een vergunning op grond van de Wet milieubeheer, een 
vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, een ontheffing op 
grond van artikel 10.63 lid 1 van de Wet milieubeheer voor het aan te sluiten perceel is 
geweigerd of niet aan de algemene regels bij of krachtens de Wet milieubeheer of Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren wordt voldaan; 

e. een omgevingsvergunning voor het aan te sluiten perceel is geweigerd; 
f. het een lozing van niet verontreinigd drainagewater betreft; 
g. de gevraagde aansluiting een afvoerleiding voor niet verontreinigd bronneringswater 

betreft, die zonder bezwaar, eventueel na behandeling, op het oppervlaktewater kan 
worden geloosd of middels retourbemaling kan worden afgevoerd; 

h. het openbaar riool ter plaatse van de aansluitleiding niet over voldoende capaciteit 
beschikt om de hoeveelheid te lozen vloeistoffen te kunnen afvoeren; 

i. in geval de aanvraag een lozing betreft van drainagewater, hemelwater of opgepompt 
grondwater op een ander rioleringsstelsel dan een gemengd rioolstelsel; 

3. Een weigering van een aansluitvergunning is met redenen omkleed, waarbij het college de 
nadere eisen aangeeft waaraan de particuliere afvoerleiding dient te voldoen om voor 
vergunningverlening in aanmerking te komen. 

 
Artikel 5 Verlening van de aansluitvergunning 
1. Het college besluit binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag. 
2. In afwijking van het eerste lid houdt het college de beslissing omtrent een aanvraag van een 

aansluitvergunning aan indien er geen reden is de vergunning te weigeren, terwijl: 
a. voor het aan te sluiten perceel nog een aanvraag moet worden gedaan of een aanvraag 

in behandeling is voor een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, 
aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 

b. voor het aan te sluiten perceel nog een aanvraag moet worden gedaan of een aanvraag 
in behandeling is voor een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, 
aanhef en onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een ontheffing 
krachtens artikel 10.63 lid 1 van de Wet milieubeheer. 

3. De rechthebbende wordt zo spoedig mogelijk van de aanhouding op de hoogte gesteld. 
4. Na verlening van de in lid 2 onder sub a en b bedoelde vergunningen, neemt het college 

alsnog binnen 8 weken een besluit op de aanvraag.  
 
 
Hoofdstuk 3 De aansluiting 
 
 
Artikel 6 Uitvoering aanleg of wijziging van de perceelaansluitleiding 
1. De uitvoering van de aanleg of wijziging van de perceelaansluitleiding vindt niet anders plaats 

dan door of vanwege de gemeente. 
2. Nadat de gemeente de perceelaansluitleiding heeft aangelegd, voert de rechthebbende zelf 

de aansluiting van de particuliere afvoerleiding uit. De rechthebbende onttrekt het 
aansluitpunt, na melding bij de gemeente dat de aansluiting is uitgevoerd, gedurende drie 
werkdagen niet aan het zicht. 

3. De aansluiting van de particuliere afvoerleiding op de perceelaansluitleiding vindt slechts 
plaats, als de aan te sluiten particuliere afvoerleiding tot aan het aansluitpunt aanwezig is en 
voldoet aan de daaraan op grond van het Bouwbesluit, NTR 3216 en de Bouwverordening 
gemeente Bergen te stellen eisen.  

 
Artikel 7 Verzoek tot aanleg of wijziging perceelaansluitleiding 
1. De rechthebbende aan wie ingevolge hoofdstuk 2 een aansluitvergunning is verleend, kan de 

gemeente verzoeken de aansluiting of wijziging van de aansluiting waarop die vergunning 
betrekking heeft uit te voeren. De rechthebbende dient een daartoe strekkend schriftelijk 
verzoek in te dienen bij het college. 
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2. Bij het verzoek tot aansluiting dienen in ieder geval de volgende gegevens door de 
rechthebbende te worden vermeld: 
a. de naam en het woonadres van de rechthebbende; 
b. het nummer van de aansluitvergunning; 
c. de door rechthebbende gewenste datum van uitvoering. 
Het verzoek tot aansluiting wordt slechts in behandeling genomen indien deze gegevens 
volledig zijn vermeld. 

3. Indien de kosten van de aanleg van de aansluiting reeds zijn voldaan uit hoofde van een 
eerder door de rechthebbende met de gemeente gesloten overeenkomst of op andere wijze, 
dient de rechthebbende dit naast de in het tweede lid bedoelde gegevens bij het verzoek tot 
aansluiting te vermelden. 

4. Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na de ontvangst van het verzoek stelt het 
college zoveel mogelijk in overleg met rechthebbende een termijn vast voor uitvoering van de 
perceelaansluitleiding. Bij vaststelling van het tijdstip van uitvoering wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met het door de rechthebbende gewenste tijdstip. De afspraak wordt 
schriftelijk door de gemeente aan de rechthebbende bevestigd. 

 
 
Hoofdstuk 4 Beheer en Onderhoud 
 
Artikel 8 Beheer, onderhoud, renovatie en vervanging 
1. Het beheer en onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de perceelaansluitleiding 

wordt uitgevoerd door of namens de gemeente en voor rekening van de gemeente, tenzij het 
aannemelijk is dat de betreffende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd ten gevolge 
van een onjuist gebruik van de particuliere afvoerleiding. In dit geval zullen de kosten voor 
rekening van de rechthebbende of veroorzaker komen. 

2. Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval begrepen: 
a. het via deze aansluiting lozen van stoffen die, vanwege hun aard en samenstelling, 

verstoppingen in de aansluitleiding of het openbaar riool kunnen veroorzaken; 
b. het via deze aansluiting lozen van stoffen die, door hun aard of concentratie, de 

constructie van de aansluitleiding kunnen aantasten; 
c. onjuiste lozingen op een niet daarvoor bedoeld stelsel. 

3. De kosten voor het onderhoud van de particuliere afvoerleiding komen voor rekening van de 
rechthebbende, tenzij onomstotelijk vaststaat dat de noodzaak tot onderhoud is veroorzaakt 
door inspoeling vanuit het openbaar riool. Bij aansluitingen die beneden het zogenoemde 
spiegelpeil liggen, zijn kosten genoemd in dit artikellid voor rekening van de rechthebbende. 

4. Onder renovatie wordt tevens begrepen het aanpassen van de perceelaansluitleiding ten 
gevolge van een wijziging van het openbaar riool. 

 
Artikel 9 Calamiteiten 
1. Bij een verstopping of een andere storing graaft de rechthebbende of gebruiker zonodig het 

aansluitpunt op en onderzoekt of het een verstopping of een storing betreft in de particuliere 
afvoerleiding of in de perceelaansluitleiding. 

2. Indien na het in lid 1 bedoelde onderzoek wordt vermoed dat sprake is van een verstopping of 
storing in de perceelaansluitleiding of van een verstopping of storing als gevolg van inspoeling 
vanuit het openbaar riool, neemt de rechthebbende of de gebruiker contact op met de 
gemeente voor het verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden. Indien door of namens 
rechthebbende of de gebruiker, zonder expliciete voorafgaande toestemming van de 
gemeente, werkzaamheden worden verricht, komen de kosten daarvan voor rekening van die 
rechthebbende of gebruiker. 

3. Indien na het in lid 1 bedoelde onderzoek blijkt dat er sprake is van een verstopping of storing 
in de particuliere afvoerleiding dient deze verstopping of storing door of vanwege 
rechthebbende verholpen te worden. 
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4. Bij het door de gemeente verrichten van de in lid 2 bedoelde werkzaamheden dient de 
rechthebbende of gebruiker, voordat met de werkzaamheden wordt gestart, tevoren schriftelijk 
akkoord te gaan met de voorwaarde dat de kosten van de werkzaamheden aan hem in 
rekening worden gebracht indien na afloop of tijdens de werkzaamheden blijkt dat deze 
kosten op grond van hoofdstuk 4 ‘Beheer en onderhoud’ voor zijn rekening zijn. 

 
Hoofdstuk 5 Sloop- en andere werkzaamheden, beëindiging gebruik  
 
Artikel 10 Zorgplicht  
Bij sloopwerkzaamheden of andere werkzaamheden op een op het openbaar riool aangesloten 
perceel, moeten door de rechthebbende of gebruiker zodanige voorzieningen aan de particuliere 
afvoerleiding worden getroffen dat iedere belemmering van het goed functioneren van het 
openbaar riool en de perceelaansluitleiding wordt voorkomen. 
 
Artikel 11 Beëindiging gebruik 
1. Indien het gebruik van een aansluitleiding definitief wordt beëindigd, is de rechthebbende 

verplicht de gemeente hiervan in kennis te stellen.  
2. Indien het gebruik van een aansluitleiding definitief wordt beëindigd, wordt de op de 

aansluitleiding betrekking hebbende vergunning ingetrokken, waarna de particuliere 
afvoerleiding op kosten van de rechthebbende door de gemeente wordt verwijderd.  

 
 
Hoofdstuk 6 Kosten van de aansluiting 
 
 
Artikel 12  Begripsbepalingen 
1. Voor toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
a. Aansluiting  De aanleg door of vanwege de gemeente van een 

leiding van het openbaar riool naar het eigendom ten 
behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe 
dienende om ten behoeve van een eigendom een 
directe of indirecte lozing op het openbaar riool mogelijk 
te maken 

b. Afvalwater Afvalwater in de zin van de Wet milieubeheer met 
inbegrip van hemelwater, drainagewater, 
bronneringswater, schoonwater en oppervlaktewater. 
 

2. Ingeval van een (verbeterd) gescheiden stelsel worden de twee afzonderlijke leidingen, die 
voor hemelwater en die voor het overige afvalwater, voor toepassing van dit hoofdstuk als één 
aansluiting aangemerkt.  

 
Artikel 13 Belastbare feit 
Onder de naam “rioolaansluitrecht” wordt geheven: 
een recht ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten 
bestaande uit het tot stand brengen of wijzigen van een directe of indirecte aansluiting op een 
mechanische riolering of vrij vervalriolering. 
 
Artikel 14 Belastingplicht 
Het rioolaansluitrecht wordt geheven van de degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve 
van wie de aansluiting op het openbaar riool tot stand is gebracht of is gewijzigd. 
 
Artikel 15 Maatstaf van heffing en tarief 
De rioolaansluitrechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de 
bij deze verordening behorende tarieventabel.  
 
 
Artikel 16 Wijze van heffing 
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Het rioolaansluitrecht wordt geheven bij wege van nota. 
 
Artikel 17 Ontstaan van de belastingschuld 
Het rioolaansluitrecht is verschuldigd op het tijdstip waarop de particuliere afvoerleiding direct of 
indirect verbonden is met het openbaar riool.  
 
Artikel 18 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het rioolaansluitrecht 

worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de nota. 
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 
 
Artikel 19 Vrijstelling 
1. Het rioolaansluitrecht wordt niet geheven met betrekking tot een aansluiting waarvoor de 

kosten van aanleg zijn of worden verhaald door middel van: 
a. de verkoopprijs van gemeentelijk bouwgrond; 
b. een bijdrage ingevolge exploitatieplan ex art. 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening; 
c. een baatbelasting als bedoeld in artikel 222 van de Gemeentewet; 
d. een overeenkomst gesloten in het kader van het Saneringsplan buitengebied 
       februari 2004 

2. Geen rioolaansluitrecht is verschuldigd indien de aansluiting wordt gewijzigd als gevolg een 
wijziging van het openbaar riool. 

 
Artikel 20 Nadere regels door het college  
Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het 
rioolaansluitrecht. 
 
Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 21 Overgangsrecht 
Bij strijd van deze verordening met bepalingen in overeenkomsten gesloten tussen de 
gemeente en de rechthebbende, prevaleert het bepaalde in deze overeenkomsten. 
 
Artikel 22 Hardheidsclausule  
Het college kan van de bepalingen van hoofdstuk 2 afwijken voor zover toepassing, gelet op het 
belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende 
aard. 
 
Artikel 23 Inwerkingtreding en citeerartikel 
1.  De “Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Bergen 2013” van  
  13 december 2012 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 
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de  
 bekendmaking. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening aansluitvoorwaarden    
 riolering 2014”. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad  
van de gemeente Bergen op 17 december 2013. 
 
 
de griffier,               de voorzitter, 
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Tarieventabel, behorende bij de Verordening aansluitvoorwaarden riolering 2014. 
 
Aansluiting:  Voor ontgravingen in: 
Op vrijverval  asfaltbaan  bestratebaan  Gazon 
           
 starttarief €             857,20         

 
verhoogd met, per 
strekkende meter   €       202,90    €          94,60     €         58,80 

           
Op bestaande mechanische stelsels         
           
 Starttarief  €             785,50          

 
verhoogd met, per 
strekkende meter    €     200,65     €          92,35     €         56,50  

           
Ten behoeve van lozingen van een 
Bronbemaling         
           
 Starttarief  €             857,20          

 
verhoog met, per 
strekkende meter    €     200,65     €          92,35     €         56,50  

           
        
Indien bronbemaling nodig voor de realisatie van de 
aansluiting €1.102,80 /dag   
        
Op nieuwe 
mechanische stelsels    €1.102,80 /per aansluiting 
 
 
 
 
 
Behorende bij het raadsbesluit van 17 december 2013, tot vaststelling van de Verordening 
aansluitvoorwaarden riolering 2014. 
 
 
 
de griffier,                                             de voorzitter, 
 
 
 



 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van 29 oktober 2013; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 28 november 2013; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 225 en artikel 235 van de Gemeentewet en de 
Parkeerverordening 2014; 
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen de:  
 
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2014  
(Verordening parkeerbelastingen 2014) 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen  
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een 

voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het 
onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van 
zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande 
terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk 
voorschrift is verboden; 

b. houder: degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde 
van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 
aangehouden register van opgegeven kentekens; 

c. parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van 
verzamelparkeermeters, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder 
parkeerapparatuur wordt verstaan; 

d. college: het college van burgemeester en wethouders; 
e.  zone A: zoals aangeduid op de bij het besluit tot aanwijzing weggedeelten en terreinen 

voor betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van 
parkeerapparatuur, behorende kaarten met kenmerk 2014-pb-bg-006, 2014-pb-baz-004,
 2014-pb-egmaz-006 en 2014-pb-sch-006; 

f. zone E: zoals aangeduid op de bij het besluit tot aanwijzing weggedeelten en terreinen 
voor betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van 
parkeerapparatuur, behorende kaart met kenmerk 2012-pb-bg-006. 

g. autodate: het herhaald en opeenvolgende gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op 
grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen 
natuurlijke personen uit meer dan één huishouden. 

h. autodateplaats: een parkeerplaats aangewezen voor een motorvoertuig bestemd voor 
autodate. 

i.  oplaadpunt elektrisch rijden: een parkeerplaats met infrastructuur voor het opladen van 
een elektrisch voertuig. 
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Artikel 2 Belastbaar feit  
Onder de naam “parkeerbelastingen” worden de volgende belastingen geheven: 
a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens 

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

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

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

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

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

b.  zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft 
plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat:  
1e.  als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst 

wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge 
deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar 
de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft 
geparkeerd; 

2e.  als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan 
ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig 
heeft geparkeerd. 

3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van:  
a. degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het 

voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat 
ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik 
gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen; 

b. degene die het voertuig geparkeerd heeft op een parkeerplaats in een andere 
zone dan zone A en die in het bezit is van een geldige en behoorlijk leesbare 
gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en deze op een goed zichtbare plaats achter 
de voorruit van het voertuig heeft aangebracht; 

c.  degene die het voertuig geparkeerd heeft op een parkeerplaats in zone A en die 
in het bezit is van een geldige en behoorlijk leesbare gehandicaptenparkeerkaart 
(GPK), deze op een goed zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig 
heeft aangebracht en tevens het voertuig overeenkomstig het Besluit 
Parkeerschijf van 15 december 1997 (Staatscourant 245/1997) heeft voorzien 
van een duidelijk zichtbare parkeerschijf, waarop het tijdstip staat aangegeven 
waarop met parkeren is begonnen en de toegestane parkeerduur van maximaal 
1½ uur niet is verstreken; 

d. degene die het voertuig heeft geparkeerd in het gedeelte van het betaald 
parkeergebied dat wordt aangeduid als Zone “E”, voorzien van een duidelijk 
zichtbare parkeerschijf, overeenkomstig het Besluit parkeerschijf van 15 
december 1997 (Staatscourant 245/1997), waarop het tijdstip staat aangegeven 
waarop met parkeren is begonnen en de toegestane parkeerduur van maximaal 
1 uur niet is verstreken.  

e. degene die het voertuig heeft geparkeerd op een autodateplaats en deze 
parkeerplaats als zodanig feitelijk gebruikt ten behoeve van autodate. 

f. degene die het voertuig heeft geparkeerd op een parkeerplaats die is aangeduid 
als oplaadpunt elektrisch rijden en deze parkeerplaats als zodanig feitelijk 
gebruikt ten behoeve van het elektrisch opladen van het voertuig. 

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

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

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

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

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

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

betaald bij de aanvang van het parkeren.  
2.  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden 

betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.  
3.  Een naheffingsaanslag dient terstond te worden betaald.  
 
 
Artikel 8 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen  
De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de 
belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen 
door het college bij openbaar te maken besluit.  
 
 
Artikel 9 Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling  
1. Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting 

bedoeld in artikel 2, onderdeel a, kan aan het voertuig ook een wielklem worden 
aangebracht. 

2. Het college wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en 
weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast. 

3. Als na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het motorvoertuig 
naar een door de in artikel 232, vierde lid, sub a, van de Gemeentewet bedoelde 
gemeenteambtenaar aangewezen plaats worden overgebracht en in bewaring worden 
gesteld.  

 
 
Artikel 10 Kosten  
1. De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, 

onderdeel a, bedragen € 58,00. 
2. De kosten voor het overbrengen van het voertuig naar de bewaarplaats bedragen: 

a. basistarief/voorrijkosten : € 77,00 incl. BTW; 
b. overbrengkosten: € 62,00 incl. BTW. 
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3. De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen: 
a. € 41,30 incl. BTW voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan; 
b. €   7,25 incl. BTW voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan. 

4. Indien de eigenaar c.q. rechthebbende van een voertuig het voertuig verwijdert voordat 
met de overbrenging een aanvang wordt gemaakt, bedragen de kosten verbonden aan 
de voorbereiding van de overbrenging € 77,00 incl. BTW.   

5. Het bedrag van de ingevolge het tweede en derde lid in rekening te brengen kosten 
wordt bij beschikking vastgesteld.  

 
 
Artikel 11 Nadere regels door het college  
Het college kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de 
parkeerbelastingen.  
 
 
Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel  
1. De “Verordening parkeerbelastingen 2013” van 1 november 2012 en de daarbij 

behorende tarieventabel 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 de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening parkeerbelastingen 2014”.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad  
van de gemeente Bergen op 17 december 2013. 
 
 
de griffier,                                       de voorzitter,  
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Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2014 
 
 
Kort Parkeren 
 
1.  Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a 

van de verordening parkeerbelasting, bedraagt: 
 
  Egmond aan Zee,   € 1,90 per uur met een maximum van € 10,00 per dag 

Zone A, B en C    
       

  Bergen aan Zee   € 1,90 per uur met een maximum van € 10,00 per dag 
Zone A en B     

 
  Bergen    € 1,90 per uur met een maximum van € 10,00 per dag 

Zone A en B     
 

  Schoorl    € 1,90 per uur met een maximum van € 10,00 per dag 
Zone A en B         

        
 1.5  Hargen aan Zee   € 1,90 per uur met een maximum van € 5,00 per dag 

 Zone F      
 

 
Vergunning Parkeren 
 
2. Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de 

Verordening parkeerbelastingen, bedraagt: 
 

2.1  voor een bewonersvergunning als bedoeld onder artikel 4 van de nadere 
regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2014 kosteloos per 
jaar voor de eerste vergunning per adres, € 50,- voor elke volgende 
bewonersvergunning. 

 
 2.2  voor een bezoekersvergunning als bedoeld onder artikel 5 van de nadere 

regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2014 € 40,80 per 
jaar. 

 
 2.3  voor een bedrijfsvergunning als bedoeld onder artikel 6a van de nadere regels 

behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2014 € 204,- per jaar voor 
een bedrijf zowel binnen als buiten het betaald parkeergebied. 

 
 2.4  voor een bedrijfsvergunning als bedoeld onder artikel 6b van de nadere regels 

behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2014 € 300,- per jaar voor 
een bedrijf zowel binnen als buiten het betaald parkeergebied. 

 
 2.5  voor een tijdelijke bedrijfsvergunning als bedoeld onder artikel 7 van de 

nadere regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2014 € 40,80 
voor de eerste week en € 10,20 extra per week voor elke volgende week. 
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 2.6  voor een verblijfsrecreantenvergunning als bedoeld onder artikel 8 van de 
nadere regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2014 € 153,- 
per jaar. 

 
 
 

 2.7  voor een strandhuisjesvergunning als bedoeld onder artikel 9 van de nadere 
regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2014 € 102,- per 
jaar. 

 
 2.8  voor een marktliedenvergunning als bedoeld onder artikel 10 van de nadere 

regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2014 € 50,- per jaar. 
 

2.9  voor een bijzondere vergunning als bedoeld onder artikel 3, lid 3  van de         
nadere regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2014 
kosteloos per jaar.  

 
2.10  Het tarief voor het wijzigen van een kenteken zoals bedoeld in artikel 2.1 tot 

en met 2.9 van deze tarieventabel  bedraagt € 30,60. 
 
 

Behorende bij raadsbesluit van 17 december 2013 tot vaststelling van de Verordening 
parkeerbelastingen 2014. 
 
 
de griffier,        de voorzitter, 
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De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van 29 oktober 2013; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 28 november 2013; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 228 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen de: 
 
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2014 
(Verordening precariobelasting 2014). 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan 
onder: 
a. dag: een periode van 24 uren, aanvangende om 0.00 uur of een gedeelte daarvan; 
b. week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen; 
c. maand: een kalendermaand; 
d. (belasting-)jaar: een kalenderjaar; 
e. kwartaal: een kalenderkwartaal; 
f. bouwmaterialen: alle tijdelijke opslagruimten, materialen en werktuigen ten dienste van 

bouwwerken, zoals een loods, keet, container, steiger, stelling, heikar of heistelling, 
kraan, betonmolen, asfaltketel, trechter, afschutting, stut, schoor, paal; 

g. evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting als bedoeld in artikel 2:24 van 
de Algemene plaatselijke verordening met uitzondering van braderieën en 
kofferbakmarkten; 

h. vergunning: een door het gemeentebestuur verleende toestemming op grond waarvan 
een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst 
bestemde gemeentegrond mag hebben; 

i. college: het college van burgemeester en wethouders; 
j. uitgaansgebieden: de gebieden die in de Nota horecabeleid “Gastvrij Bergen” zijn 

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

 
 
Artikel 4 Vrijstellingen 
Geen belasting wordt geheven: 
a. van voorwerpen of werken, die ingevolge een wettelijk voorschrift, een overeenkomst 

of anderszins rechtens moeten worden gedoogd; 
b. van voorwerpen of werken, waarvoor krachtens een andere gemeentelijke 

belastingverordening reeds belastingen zijn verschuldigd; 
c. van voorwerpen of werken, indien hiervoor een pachtsom in rekening wordt gebracht 

dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen; 
d. van voorwerpen of werken, die door of vanwege het Rijk of de provincie, noodzakelijk 

voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak, zijn aangebracht of geplaatst; 
e. voor het gebruik of genot door de gemeente van openbare gemeentegrond of -water 

en voor het hebben van voorwerpen of werken, die aan de gemeente in eigendom 
toebehoren en bij haar in gebruik zijn; 

f. van voorwerpen of werken ten dienste van het wegverkeer, zoals wegwijzers van de 
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB; 

g. voor de brievenbussen van Post NL en soortgelijke ondernemingen; 
h. voor openbare telefooncellen;  
i. voor halteborden; 
j. voor versieringen, aangebracht tijdens en ter gelegenheid van algemene nationale 

feestdagen; 
k. van voorwerpen of werken, die worden gebezigd ten behoeve van het voeren van 

verkiezingsreclame; 
l. het hebben van goten en afvoerbuizen van hemelwater die aan een gebouw zijn 

aangebracht; 
m. het hebben van bloembakken, plantenbakken aan de gevel, voorzien van planten en of  

bloemen en uitsluitend gebezigd ten behoeve van opluistering, sfeer of versiering 
waarbij de bak niet groter is dan 0,5 m² horizontaal geprojecteerd; 

n. voor het hebben van borden of aankondigingen van het te koop of te huur aanbieden 
van woningen mits gedaan door de eigenaren van deze woningen; 

o. voor het hebben van pilasters, plinten, kozijndorpels, gevelversieringen, puilijsten, 
goot- of kroonlijsten, spionnen, balkons, markiezen, zonneschermen bij woningen, mits 
deze zijn aangebracht door of namens en ten behoeve van de bewoners van die 
woningen; 

p. van voorwerpen of werken, die worden gebezigd uitsluitend ten behoeve van 
charitatieve doelstellingen; 

q. voor het hebben van kabels, leidingen en buizen, tot lozing van fecaliën, huishoud- of 
hemelwater, in de grond; 

r. van gehandicaptenvoertuigen, als bedoeld in artikel 1 van de RVV 1990. 
 
 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
De belasting 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. 
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Artikel 6 Berekening van de precariobelasting 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 wordt voor de berekening van de belasting 

een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid 
aangemerkt. Een voorwerp of werk met een oppervlakte respectievelijk lengte van een 
gedeelte van een vierkante meter resp. strekkende meter, wordt geacht één vierkante 
meter respectievelijk strekkende meter in te nemen. 

2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de belasting berekend naar de 
oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald. 
 
 
 

3. Indien een tarief per frontoppervlakte is vastgesteld, wordt de belasting berekend naar 
de oppervlakte van de verticale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald. 

4. 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. 

5. Indien bij herhaaldelijke opnames is gebleken dat dezelfde oppervlakte gemeentegrond 
door een variëteit aan voorwerpen duurzaam in beslag wordt genomen, waarbij die 
oppervlakte geen ruimte biedt voor ander gebruik van de gemeentegrond, dan worden 
de open ruimten tussen de op gemeentegrond geplaatste voorwerpen voor de 
berekening van de belasting mede geacht in gebruik genomen te zijn. 

6. 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 belasting 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. 

7. Indien in de tarieventabel voor het hebben van voorwerpen meerdere tijdgebonden 
tarieven zijn opgenomen, is voor de berekening van de precariobelasting het tarief van 
toepassing dat aansluit bij een ter zake door de gemeente verleende vergunning of 
ontheffing. In gevallen waarin geen vergunning of ontheffing is verleend, wordt de 
aanslag berekend naar het tarief dat in het voordeel van de belastingplichtige is.  

8. Indien op grond van de tarieventabel meer dan één tarief toegepast zou kunnen 
worden, wordt de aanslag berekend naar het hoogste tarief. Bij de keuze tussen een 
dag-, maand- of jaartarief wordt de aanslag berekend naar het voor de 
belastingplichtige meest gunstige tarief. 

 
 
Artikel 7 Belastingtijdvak 
1. In de gevallen waarin de gemeente een vergunning of ontheffing heeft verleend voor 

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

2. Indien de belasting naar jaartarieven worden geheven is het belastingtijdvak gelijk 
aan het kalenderjaar. 

3. In andere dan in het eerste en tweede lid bedoelde gevallen is het belastingtijdvak 
een kwartaal, met dien verstande dat ook heffing voor elk belastbaar feit afzonderlijk 
kan plaatsvinden. 

 
 
Artikel 8 Wijze van heffing 
De belasting wordt geheven bij wege van aanslag dan wel door middel van een 
gedagtekende kennisgeving. 
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Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de belasting 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 belasting 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 de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak 
op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven belasting voor zoveel twaalfde 
gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na het 
einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 

4. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing 
van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde 
bedragen precariobelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag. 
 

 
Artikel 10 Termijn van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag  

worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet. 
2. In afwijking van het eerste lid moet de belasting worden betaald ingeval de kennisgeving 

bedoeld in artikel 8 schriftelijk wordt gedaan op het moment van het uitreiken van de 
kennisgeving, dan wel ingeval van toezending ervan, binnen twee maanden na de 
dagtekening van de kennisgeving. 

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

 
 
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
1. Het college kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de 

precariobelasting. 
2. Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de vrijstellingen als bedoeld in 

artikel 4, onderdeel p, van deze verordening.  
 
 
Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De “Verordening precariobelasting 2013”, vastgesteld op 13 december 2013, wordt 

ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die 
zich hebben voorgedaan vóór de in het derde lid genoemde datum van ingang van de 
heffing. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening precariobelasting 2014”. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad  
van de gemeente Bergen op 17 december 2013. 
 
 
de griffier,                                              de voorzitter, 
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Tarieventabel, behorende bij de Verordening precariobelasting 2014 
 
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. 
Terrassen binnen de uitgaansgebieden. 

per jaar per m² € 45,90 

1.1b 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. 
Terrassen buiten de uitgaansgebieden. 

per jaar per m² € 30,60 

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 € 20,70 

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 
strekken-
de meter 

€ 7,75 

1.4 Het hebben van vuilnislaadbakken op openbare 
gemeentegrond. 

per jaar per stuk € 207,55 

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 € 16,00 

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 € 23,20 
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1.7 Lampen, lantaarns, vlaggen, koopwaren en overige 
objecten boven gemeentegrond 

per jaar per stuk € 23,20 

 
 
 
 
 
Tariefsoort 2. Evenementen 
 
2.1 (Standplaatsen van) (commerciële en niet-

commerciële) verkooppunten bij evenementen en 
kermissen 

per dag per m² € 1,20 

2.2 attracties, springkussens en speeltoestellen per dag per m² € 1,20 

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 € 1,20 

2.4 Overkappingen, zoals tenten en andere tijdelijke 
gebouwen, inclusief de daaronder opgestelde 
objecten bij evenementen 

per dag per m² € 1,20 

2.5 Tribunes in de open lucht per dag per m² € 1,20 

2.6 Kraanwagens en hoogwerkers bij evenementen en 
kermissen 

per dag per m² € 1,20 

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 € 1,20 

4.3  per jaar per m² € 283,95 

 

 2 



 
 
 
 
 
 
 
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 € 1,20 

5.1b  per jaar per m² € 417,75 

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 
parkeer- 
plaats 

€ 10,40 

5.2b  per jaar per 
parkeer-
plaats 

€ 3.759,45 

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

   

 
 
Behorende bij het raadsbesluit van 17 december 2013 tot vaststelling van de “Verordening 
precariobelasting 2014”. 
 
de griffier,      de voorzitter, 
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	Tarieventabel behorende bij de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2014”
	Begraven
	Hoofdstuk 2
	Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:
	2.1.
	Voor het begraven van een lijk van een kind beneden de leeftijd van 12 jaar wordt geheven:
	2.2.
	Voor het begraven van een lijk van een kind beneden de leeftijd van één jaar of een doodgeboren kind wordt geheven:
	2.3.
	Voor het begraven in een algemeen graf van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven: 
	2.4.
	voor een periode van 10 jaar
	2.4.1.
	Voor het begraven in een algemeen graf van een lijk van een kind beneden de leeftijd van 12 jaar wordt geheven:
	2.5.
	voor een periode van 10 jaar
	2.5.1.
	Voor het begraven in een algemeen graf van een lijk van een kind beneden de leeftijd van één jaar wordt geheven: 
	2.6.
	voor een periode van 10 jaar
	2.6.1.
	Voor het begraven op een zaterdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur worden de rechten genoemd in 2.1, 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. en 2.6. verhoogd met:
	2.7.
	Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. en 2.6. verhoogd met:
	2.8.
	Onder buitengewone uren wordt verstaan tijdstippen anders dan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 15.30 uur dan wel zaterdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur zoals genoemd in de Beheersverordening.
	2.9.
	Bijzetten van asbussen en urnen
	Hoofdstuk 3
	Voor het bijzetten van een asbus of urn in een graf wordt geheven:
	3.1.
	Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnengraf wordt geheven:
	3.2.
	Voor het bijzetten van een asbus of urn op een graf of op een urnengraf wordt geheven:
	3.3.
	3.4.
	Voor het in gebruik nemen van een urnennis voor een periode van 10 jaar wordt geheven:
	3.4.1.
	Voor het in gebruik nemen van een urnennis voor een periode van 20 jaar wordt geheven:
	3.4.2.
	Voor het verstrooien van de as van een gecremeerde wordt geheven:
	3.5.
	Voor een inscriptie voor een periode van 10 jaar op het  monument bij de verstrooiakker wordt geheven:
	3.5.1.
	Geen recht wordt geheven voor het bijzetten c.q. verstrooien van de as van een gecremeerd kind beneden de leeftijd van 12 weken indien de as tezamen met de as van de overleden moeder in één asbus of urn is geborgen;
	3.6.
	Voor het bijzetten van de as van stoffelijke overschotten van een doodgeboren tweeling, drieling enz., dan wel van een tweeling, drieling enz. beneden de leeftijd van 12 weken, mits tezamen in één asbus of urn, wordt slechts eenmaal het recht geheven;
	3.7.
	Voor het bijzetten c.q. verstrooien op een zaterdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur worden de rechten genoemd in 3.1, 3.2., 3.3. en 3.4. verhoogd met:
	3.8.
	Voor het bijzetten c.q. verstrooien op buitengewone uren worden de rechten genoemd in 3.1., 3.2., 3.3. en 3.4. verhoogd met:
	3.9.
	Onder buitengewone uren wordt verstaan tijdstippen anders dan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 15.30 uur dan wel zaterdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur zoals genoemd in de Beheersverordening.
	3.10.
	Onderhoud en grafbedekking
	Hoofdstuk 4
	Voor het van gemeentewege onderhouden van de begraafplaats, alsmede voor het door de gemeente onderhouden van beplantingen om en nabij de graven wordt een recht geheven. Het jaarlijks onderhoudsrecht bedraagt voor:
	4.1.
	Het in 4.1. bedoelde recht kan worden afgekocht voor ten hoogste het tijdvak waarvoor het eigen graf of de urnenruimte is uitgegeven. De afkoopsom wordt bepaald door het bedrag genoemd in 4.1. te vermenigvuldigen met een getal gelijk aan het aantal jaren dat wordt afgekocht. 
	4.2.
	Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen, vernieuwen of afnemen en herplaatsen van een gedenkteken, kruis, zerk of beplanting, per gedenkteken, kruis, zerk of beplanting 
	4.3.
	Voor zover voor de in 4.3. bedoelde werkzaamheden de technische bijstand van een extern bedrijf noodzakelijk is, wordt zulks voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. De in 4.3. bedoelde rechten worden in dat geval verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten van externe technische bijstand. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.
	4.4.
	Opgraven/herbegraven, ruimen
	Hoofdstuk 5
	Voor het opgraven/herbegraven van een stoffelijk overschot, behalve indien dit geschiedt op rechterlijk gezag, wordt geheven:
	5.1.
	Voor het uitnemen van een asbus of urn, behalve indien dit geschiedt op rechterlijk gezag, wordt geheven indien de uitname plaats vindt uit:
	5.2.
	Voor het herbegraven of bijzetten in hetzelfde graf of in dezelfde urnennis, behalve indien de opgraving of uitneming geschiedde op rechterlijk gezag, wordt een recht geheven volgens hoofdstuk 2, respectievelijk 3. 
	5.3.
	Voor het op verzoek opgraven of schudden van een familiegraf op twee diep
	5.4.
	Voor het op verzoek opgraven of schudden van een familiegraf op drie diep
	5.5.
	Gebruik aula
	Hoofdstuk 6
	6.1.
	6.2.
	6.3.
	6.4.
	6.5.
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