
Tarieventabel behorende bij Parkeerbelastingverordening 2009 
 
1.  Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, 

bedraagt: 
 

1.1  Egmond aan Zee,                € 1,50 per uur 
Zone A, B en C    

       
1.2  Bergen aan Zee    € 1,50 per uur 

Zone A en B     
 
1.3  Bergen     € 1,05 per uur 

Zone A en B     
 
1.4  Schoorl     € 1,05 per uur 

Zone A en B         
 
        

      1.5  Hargen aan Zee    € 1,50 per uur  
 Zone F     met een maximum van € 3,50 per dag 
 

 
2. Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b      

bedraagt: 
 

2.1  voor een bewonersvergunning als bedoeld onder artikel 4 van de nadere 
regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2007 kosteloos per 
jaar voor de eerste vergunning per bewoner, € 28,- voor de tweede 
vergunning per bewoner. 

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

regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2007 € 28,- per jaar. 
 

 2.3  voor een bedrijfsvergunning als bedoeld onder artikel 6 van de nadere regels 
behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2007 € 145,- per jaar voor 
een bedrijf zowel binnen als buiten het betaald parkeergebied. 

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

nadere regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2007 € 38,- 
voor de eerste week en € 10,- extra per week voor elke volgende week. 

 
 2.5  voor een verblijfsrecreantenvergunning als bedoeld onder artikel 8 van de 

nadere regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2007 € 75,- 
per jaar. 

 
 2.6  voor een strandhuisjesvergunning als bedoeld onder artikel 9 van de nadere 

regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2007 € 75,- per jaar. 
 

2.7  voor een bijzondere vergunning als bedoeld onder artikel 3, lid 3  van de         
nadere regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2007 
kosteloos per jaar.  

 
 
 
 

 1



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

en met 2.7 van deze tarieventabel  bedraagt € 28,-. 
 
 

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2008, 
 
 
de griffier,        de voorzitter, 
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Toelichting op de Verordening IBA-aansluitrechten en IBA-rechten 2009 
 
 
 
Algemeen 
Inzameling en transport van afvalwater is een taak van de gemeente. In het kader van het 
Saneringsplan buitengebied februari 2004 heeft de gemeente Bergen gekozen voor de 
zogenaamde “verbrede zorgplicht”. Dit houdt in dat de gemeente naast de aanleg van 
rioolstelsels en het beheer, onderhoud en vervanging van deze stelsels, ook de zorg op zich 
heeft genomen om IBA’s aan te leggen. Ter uitvoering van deze verruimde zorgplicht heeft de 
gemeente besloten om in bepaalde, in het saneringsplan aangewezen, delen van de 
gemeente IBA’s aan te leggen. Hierbij werkt de gemeente samen met het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het uitgangspunt van deze samenwerking 
is dat het hoogheemraadschap namens de gemeente zorg draagt voor beheer en onderhoud 
van de IBA’s en de gemeente eigenaar van de IBA’s is. Met de rechthebbenden van de 
percelen waarop de IBA’s worden aangelegd worden opstalovereenkomsten en 
overeenkomsten omtrent aanleg, onderhoud en gebruik gesloten. De kosten die worden 
gemaakt voor aanschaf, aanleg, aansluiting en beheer en onderhoud worden door de 
gemeente bij de gebruikers van de IBA’s in rekening gebracht middels door deze 
verordening ingestelde IBA-aansluitrechten en IBA-rechten en door het hoogheemraadschap 
middels de zuiveringsheffing. 
 
De Verordening IBA-aansluitrechten en IBA-rechten 2009 is gebaseerd op artikel 229 lid 1 sub 
b van de Gemeentewet. Volgens dit artikel is de gemeente bevoegd om rechten te heffen voor 
het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. 
 
Op grond van Verordening IBA-aansluitrechten en IBA-rechten 2009 worden een twee 
rechten ingesteld: een eenmalig IBA-aansluitrecht en een jaarlijks IBA-recht. Het IBA-
aansluitrecht wordt eenmalig geheven ten behoeve van de aanleg van en aansluiting op een 
IBA-voorziening die door of namens de gemeente is aangelegd. Daarnaast dient voor de IBA 
een jaarlijks IBA-recht te worden betaald. Dit recht is vergelijkbaar met het rioolrecht en 
wordt geheven ten behoeve van het beheer en onderhoud en vervanging van de IBA. In 
verband daarmee is het tarief voor het IBA-recht gelijk aan het tarief voor het rioolrecht. Voor 
het jaar 2009 bedraagt dit tarief dus € 179,00.   
 
 
      



Toelichting op de Verordening aansluitvoorwaarden gemeente Bergen 2009 
 
 
Algemeen 
 
Inzameling en transport van afvalwater is een taak van de gemeente. Voor het uitvoeren van 
deze taak heeft de gemeente rioolstelsels aangelegd en zorgt de gemeente voor het beheer 
van deze stelsels. 
Deze verordening regelt de verhouding tussen de burger en de gemeente inzake de 
aansluiting op het openbaar rioolstelsel. In de rioolaansluitverordening worden voorwaarden 
gesteld aan de wijze waarop de aansluiting op het openbaar riool kan worden verkregen. Daar-
naast wordt ook geregeld wie verantwoordelijk is voor het beheer van de aansluitleiding. Dit 
strekt tot voordeel van alle betrokken partijen, omdat er dan duidelijkheid bestaat over de 
verwachtingen die een rechthebbende en de gemeente van elkaar mogen hebben.  
 
Het eenduidig vastleggen van voorwaarden in een rioolaansluitverordening over de wijze 
waarop kan worden aangesloten op het openbaar riool, het drainagesysteem en het infiltratie- 
en transportsysteem, en de wijze waarop het beheer van de perceelaansluitleidingen wordt 
geregeld, heeft een aantal voordelen boven het privaatrechtelijk regelen van de aansluiting: 
- Op deze wijze hoeft niet voor elk perceel apart een overeenkomst voor de aansluiting te 

worden gesloten. Met een eenduidige regeling in een rioolaansluitverordening bestaat 
voor alle partijen duidelijkheid over de wijze waarop de aansluiting is geregeld en wordt 
handhaving veel eenvoudiger. In een overeenkomst kan ter handhaving namelijk 
slechts een boetebeding worden opgenomen. 

- Door het vaststellen van een publiekrechtelijke regeling wordt door de gemeente het risico 
vermeden dat in strijd wordt gehandeld met de in de jurisprudentie ontwikkelde “twee-
wegenleer”. Deze leer houdt kort gezegd in dat de overheid geen zaken privaatrechtelijk 
mag regelen als daarmee het publiekrecht op onaanvaardbare wijze wordt doorkruist. 

- Door het vastleggen van de beheersverantwoordelijkheden in een aansluitverordening 
wordt de problematiek van de eigendom van een perceelaansluitleiding omzeild. Hier-
door bestaat zowel bij de burger als bij de gemeente rechtszekerheid over het beheer 
van de perceelaansluitleiding. 

- De rioolaansluitverordening biedt een duidelijke financiële grondslag voor zowel de 
uitvoering van de aansluiting als het beheer van de perceelaansluitleiding. 

- Met de rioolaansluitverordening wordt voorzien in een uniforme regeling voor renovatie, 
vervanging, sloop en verwijdering van de perceelaansluitleiding. Dit komt ten goede aan 
het functioneren van het gemeentelijk rioolstelsel, het drainagesysteem, en het 
infiltratie- en transportsysteem. 

 
De gemeente is bevoegd tot het vaststellen van een rioolaansluitverordening op grond van de 
algemene verordenende bevoegdheid van artikel 149 van de Gemeentewet en voor wat betreft 
het rioolaansluitrecht op grond van artikel 229 lid 1, sub. b van de Gemeentewet. 
 
Opzet van de verordening 
 
Uitgangspunt van de verordening is dat voor een nieuwe aansluiting op het openbaar 
rioolstelsel of een wijziging van de bestaande aansluiting, een vergunning is vereist.  
 
In de aansluitvergunning worden de voorwaarden gesteld waaronder de rechthebbende een 
aansluiting kan verkrijgen en mag gebruiken. Deze voorwaarden betreffen bij een vergunning 
voor een nieuwe of gewijzigde aansluiting allereerst de technische eisen waaraan de 
particuliere afvoerleiding moet voldoen. Deze eisen betreffen het leidingverloop en de 
dimensionering, de hoogteligging van de aansluitleiding en het materiaal ter plaatse van het 
aansluitpunt. De eisen voor riolering sluiten aan bij de bouwtechnische eisen die in het 
Bouwbesluit 2003 worden gesteld aan inpandige riolering en terreinriolering.  
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Ook worden er nadere voorwaarden gesteld voor het geval er een (verbeterd) gescheiden 
rioolstelsel ligt, of mechanische riolering. De voorwaarden kunnen ook een vermindering of 
afkoppeling van afvoer van regenwater afkomstig van verhard oppervlak bevatten ook als het 
ontvangende stelsel (verbeterd) gemengd is. Tenslotte kunnen op basis van de rioolaansluit-
verordening in de aansluitvergunning voorwaarden worden opgenomen over onderhoud, 
renovatie en vervanging van de aansluitleiding en beëindiging van het gebruik van de 
aansluiting. 
 
In het systeem van de verordening is een keuze gemaakt voor een verdeling van het beheer 
van de aansluitleiding, waarmee problemen als gevolg van de verdeling van de eigendom 
van een aansluitleiding worden voorkomen.1  
 
De gemeente en de perceeleigenaar zijn op basis van de rioolaansluitverordening elk 
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een deel van de aansluitleiding. 
Werkzaamheden aan de particuliere afvoerleiding vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de rechthebbende op het aangesloten perceel. Het deel van de aansluitleiding vanaf het 
aansluitpunt naar het openbaar rioolstelsel wordt in de verordening de perceelaansluitleiding 
genoemd en staat onder beheersverantwoordelijkheid van de gemeente. Deze ligt meestal in 
openbare grond. 
 
Als er bijvoorbeeld een verstopping is ontstaan in de particuliere afvoerleiding, dient de 
rechthebbende op grond van de rioolaansluitverordening zelf en voor eigen rekening zorg te 
dragen voor het verhelpen van het probleem. Is er een verstopping ontstaan in de 
perceelaansluitleiding, bijvoorbeeld door ingroeiende boomwortels of door een verzakking, dan 
draagt de gemeente zorg voor de reparatie. Ook de kosten van onderhoud, renovatie en ver-
vanging van de perceelaansluitleiding zijn voor de gemeente. Hierop wordt echter in de 
verordening wel een uitzondering gemaakt. Als het aannemelijk is dat de gemeente de 
betreffende onderhouds- of herstelwerkzaamheden moet uitvoeren als gevolg van onjuist 
gebruik van de aansluitleiding, zijn de kosten voor rekening van de rechthebbende of voor 
rekening van de veroorzaker van de schade.  
 
De aanleg van de perceelaansluitleiding geschiedt door de gemeente of door een namens 
de gemeente in te schakelen aannemer. De kosten die de eigenaar moet betalen voor de 
aanleg van de perceelsaansluitleiding en de aansluiting worden geheven middels een bij 
deze verordening ingesteld rioolaansluitrecht. Dit rioolaansluitrecht is gebaseerd op artikel 
229 lid 1, sub b. van de Gemeentewet. Op grond van dit artikel kunnen gemeenten onder 
andere rechten heffen ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur 
verstrekte diensten. De kostenverhaalregeling bestaat uit twee gedeelten, namelijk de 
verordening zelf met de formele en materiële bepalingen en een bij deze verordening 
behorende tarieventabel waarin de tarieven zijn opgenomen. 
 
De verlening van de vergunning kan door de gemeente worden geweigerd indien aansluiting 
van het particulier riool op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting vanwege 
technische juridische of milieuhygiënische redenen bezwaarlijk is. In de verordening is een niet 
uitputtende opsomming van weigeringsgronden van de vergunning opgenomen.  
 
Eén van de weigeringsgronden is de aanvraag om aansluiting ten behoeve van de afvoer op 
het riool van drainagewater hetgeen in de lijn ligt van het beleid van de Vierde Nota 

                                                 
1 Artikel 3:4 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat al hetgeen volgens de verkeersopvatting onderdeel van de zaak uitmaakt, 
bestanddeel van die zaak is. Dit betekent dat een zaak die met een hoofdzaak zodanig wordt verbonden dat zij daarvan niet 
kan worden afgescheiden zonder dat er een beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan één van die zaken, 
bestanddeel wordt van die hoofdzaak. Op basis van deze regel is niet goed te bepalen wie de eigendom van de huisaansluiting 
heeft. Echter, in artikel 5:20 sub e van het Burgerlijk Wetboek wordt bepaald dat eigendom van de grond gebouwen en werken 
omvat, die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen en werken, 
voor zover ze geen bestanddeel zijn van een onroerende zaak van een ander.  
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waterhuishouding. Het lozen van drainagewater is behoudens een ontheffing op grond van 
artikel 10.63 van de Wet milieubeheer verboden. Een aansluitvergunning kan ook geweigerd 
worden indien deze ten behoeve van een aansluiting voor de afvoer van hemelwater of de 
afvoer van opgepompt grondwater wordt aangevraagd. Door deze typen water niet op het 
riool te lozen, wordt de capaciteit van het openbaar riool optimaal benut en verdroging van 
de bodem tegengegaan. 
 
Als een vergunningaanvraag wordt geweigerd, moet deze weigering voorzien zijn van een 
deugdelijke motivering. In deze motivering kan een verwijzing worden opgenomen naar het 
achterliggende beleid van een bepaalde weigeringsgrond. Indien mogelijk zullen bij de 
weigering de nadere eisen worden aangegeven waaraan voldaan moet worden om voor 
vergunningverlening in aanmerking te komen. 
 
De verordening is opgebouwd uit 25 artikelen, die zijn ondergebracht in 7 hoofdstukken en 
een bij de verordening behorende tarieventabel. In hoofdstuk 1 worden de begripsbepalingen 
gegeven. Hoofdstuk 2 regelt de vergunning. In hoofdstuk 3 komt het tot stand brengen van 
de aansluiting aan de orde. Hierin worden het verzoek tot aanleg of wijziging en de uitvoering 
geregeld. Het beheer en onderhoud komt in hoofdstuk 4 aan de orde, de artikelen 
betreffende verwijdering en sloop van de aansluiting  zijn opgenomen in hoofdstuk 5. 
Hoofdstuk 6 stelt een rioolaansluitrecht in ten behoeve van verhaal van de kosten van de 
aanleg en aansluiting op de riolering. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 7, betreffen 
overgangs- en slotbepalingen. In de bij deze verordening behorende tarieventabel, zijn de 
tarieven van het rioolaansluitrecht opgenomen. 
 
Artikelgewijze toelichting 
 
Artikel 1  Begripsbepalingen 
In artikel 1 worden de begripsbepalingen gegeven. De aansluitleiding is de benaming voor de 
gehele leiding vanaf de binnenriolering tot aan het openbaar riool. Deze aansluitleiding wordt 
volgens de definities vervolgens onderverdeeld in de particuliere afvoerleiding, het aansluitpunt 
en de perceelaansluitleiding. Het aansluitpunt vormt de scheidingslijn tussen het particuliere 
riool en de perceelsaansluitleiding en daarmee de scheidingslijn tussen de 
beheersverantwoordelijkheid van de gemeente en de beheersverantwoordelijkheid van de 
perceeleigenaar.  
 
In de gemeente Bergen is praktisch in elke aansluitleiding een ontstoppingsvoorziening 
aanwezig. Omdat dit een geschikt punt is om de beheersverantwoordelijkheden tussen de 
gemeente en de particulier te scheiden, is de ontstoppingsvoorziening in artikel 1 aangewezen 
als het aansluitpunt. In gevallen dat geen ontstoppingsvoorziening aanwezig is, is een ander 
aansluitpunt aangewezen. Voor mechanische riolering is dit het punt op 1 meter vanaf de 
(pomp)put, bij vrijvervalstelsels het punt waar de aansluitleiding de kadastrale eigendomsgrens 
snijdt. 
 
Van het binnen het grondgebied van de gemeente aanwezige rioolstelsel wordt ook een 
definitie gegeven. Van belang is dat op enkele plaatsen binnen de gemeente het 
hemelwaterriool ook wordt gebruikt voor de afvoer van drainagewater. Dit is meegenomen in 
de definitie van het hemelwaterriool.  
 
Als rechthebbende wordt niet alleen aangemerkt de perceeleigenaar, maar ook de zakelijke 
gerechtigde van een aan te sluiten perceel. Ook de rechtsopvolgers van deze eigenaren of 
zakelijk gerechtigden worden aangemerkt als rechthebbende, zodat de vergunning geldig blijft 
in geval het perceel bijvoorbeeld wordt verkocht. Verder wordt een vereniging van eigenaren 
als rechthebbende aangemerkt omdat bij appartementsgebouwen vaak maar één 
aansluitleiding aanwezig is voor het gehele gebouw. De vereniging van eigenaren wordt dan 
de vergunninghouder voor de betreffende aansluiting en zal vervolgens met de leden moeten 
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regelen hoe binnen het gebouw met verstoppingen en storingen wordt omgegaan. Dit geldt 
ook voor de rechthebbende die zijn eigendom verhuurt. Hij dient er zelf voor te zorgen dat de 
huurder de voorschriften van de aansluitvergunning naleeft. Dit laatste geldt ook als de 
verhuurder een woningbouwvereniging is. Deze is degene die wordt aangemerkt als de 
rechthebbende in de zin van de verordening, degene die een aansluitvergunning kan 
aanvragen. De woningbouwvereniging zal met de huurders onderling afspraken kunnen 
maken omtrent het gebruik van de aansluiting, maar de woningbouwvereniging is als 
rechthebbende (vergunninghouder) het aanspreekpunt in relatie tot de gemeente. De huurders 
van de woningbouwvereniging zijn de gebruikers in de zin van de verordening. 
 
Artikel 2  Vergunningplicht 
In dit artikel wordt bepaald dat aansluiting van een particulier afvoerleiding op de openbare 
riolering of wijziging van een dergelijke aansluiting, verboden is zonder vergunning. Tevens 
geldt de vergunning ook voor het in stand houden van een aansluiting. De aansluitvergunning 
kan worden aangevraagd door de rechthebbende, maar ook door de projectontwikkelaar bij 
bijvoorbeeld uitbreidingslocaties of door de gemeente bij wijzigingen aan het openbare riool. 
De voor het in werking treden van deze rioolaansluitverordening verleende vergunning worden 
voor toepassing van deze verordening aangemerkt als vergunningen op basis van de 
verordening. Reeds bestaande aansluitingen van vóór inwerkingtreding van de voorgaande 
verordening, de Rioolaansluitverordening gemeente Bergen vallen uitdrukkelijk niet onder de 
vergunningplicht, om te voorkomen dat deze situaties bij het in werking treden van de 
verordening een vergunning moet worden afgegeven. Wijziging van deze aansluitingen zijn 
vanzelfsprekend wel vergunningplichtig. Zie verder artikel 22 inzake het overgangsrecht. 
 
Een vergunning is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De 
procedure die in die wet is beschreven is op de vergunningverlening van toepassing.  
 
In lid 2 wordt aangegeven dat het college alleen aansluitvergunningen verlenen voor 
aansluitingen die overeenstemmen met het openbaar riool ter plaatse. Dit betekent dat er 
bijvoorbeeld geen vergunning kan worden verkregen voor de gemengde afvoer van 
hemelwater en het overige afvalwater als ter plaatse een gescheiden stelsel ligt. Daarnaast 
wordt slechts vergunning verleend voor de afvoer van hemelwater indien lozing op of in de 
bodem of op het oppervlaktewater om bepaalde redenen niet mogelijk is.  
 
Op basis van artikel 14 van de Woningwet kan de gemeente een aanschrijving doen, indien 
niet wordt voldaan aan de last van de gemeente om bepaalde voorzieningen te treffen 
teneinde de aansluitverplichting uit de gemeentelijke bouwverordening te voldoen. De 
gemeente zou in een dergelijk geval bestuursdwang kunnen toepassen of een dwangsom op 
kunnen leggen indien de overtreding na aanschrijving niet wordt opgeheven. Dit onderwerp is 
in jurisprudentie verder uitgewerkt. In artikel 125 van de Gemeentewet is deze bevoegdheid 
van de gemeente vastgelegd. De algemene regels omtrent het toepassen van bestuursdwang 
en het opleggen van een dwangsom zijn te vinden in hoofdstuk 5 van de Algemene wet 
bestuursrecht.  
 
In lid 3 wordt gesteld dat meerdere aansluitingen in één vergunning kunnen worden 
opgenomen. In combinatie met lid 1 heeft dit tot gevolg dat bij wijziging van één van deze 
aansluitingen opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd.  
 
In de vergunning kunnen een aantal voorschriften worden opgenomen omtrent de particuliere 
afvoerleiding zoals die aanwezig moet zijn op het moment dat de aansluiting tot stand gebracht 
wordt. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld aanvullende regels met betrekking tot het onderhoud, 
de renovatie, vervanging en sloop, in de vergunning worden opgenomen. Bij wijziging van de 
aansluiting moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. In de vergunning kan in 
bepaalde situaties tevens een ander aansluitpunt worden aangewezen dan in artikel 1 van de 
verordening is opgenomen.  
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Eisen aan de kwaliteit en kwantiteit van afvalwater worden op basis van de Wet milieubeheer 
gesteld in het Besluit lozingsvoorschriften niet-inrichtingen milieubeheer2, de milieuvergunning 
en algemene maatregelen van bestuur op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer. In 
de aansluitverordening en de aansluitvergunning vindt afstemming plaats met deze regelingen. 
 
Als de vergunning is verleend kan de rechthebbende een verzoek doen aan burgemeester en 
wethouders om de perceelaansluitleiding aan te leggen en de aansluiting te realisering. Om te 
voorkomen dat de gemeente aansluitvergunningen verleent voor percelen waar uiteindelijk 
geen aansluiting tot stand wordt gebracht, kan het college, indien een jaar na de vergun-
ningverlening nog geen verzoek is gedaan tot aansluiting, de aansluitvergunning intrekken.  
 
Artikel 3  De vergunningaanvraag 
Een aanvraag om vergunning dient schriftelijk te geschieden. In het tweede lid is bepaald 
welke gegevens in de aanvraag moeten zijn opgenomen en kan betrekking hebben op een 
tijdelijke of vaste aansluiting. Om dit te vereenvoudigen, dient de aanvraag te worden gedaan 
met een daartoe bestemd formulier. Indien van toepassing, kan voor het verstrekken van 
gegevens volstaan worden met een kopie van de aanvraag om een bouwvergunning of een 
vergunning op grond van de Wet milieubeheer mits de in het tweede lid gevraagde gegevens 
daarin zijn opgenomen. 
 
Op grond van lid 4 krijgt de aanvrager, na daarover geïnformeerd te zijn, nog vier weken de tijd 
om de gegevens aan te vullen indien de overlegde gegevens incompleet zijn. Als na het 
verstrijken van die periode de gegevens nog steeds onvolledig zijn of opnieuw een onvolledige 
aanvraag wordt ingediend, kan het college op basis van artikel 4:5, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht besluiten de aanvraag niet te behandelen. 
 
Artikel 4  Weigering van de aansluitvergunning 
In artikel 4 is vastgelegd dat de vergunning geweigerd kan worden indien aansluiting op het 
openbaar riool of wijziging van die aansluiting op technische, juridische of milieuhygiënische 
bezwaarlijk is. In welke gevallen dit bezwaarlijk is, is opgenomen in lid 2. Het tweede lid, sub a, 
over de hoogteligging is bijvoorbeeld een technische weigeringsgrond, terwijl sub d de relatie 
met geldende milieuwetgeving en andere wet- en regelgeving waaronder de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur betreft. Sub f over de lozing van niet verontreinigd 
drainagewater is een milieuhygiënische grond en sub h over de verlening van andere 
vergunningen een juridische grond. Deze opsomming is niet uitputtend bedoeld. Bij een 
weigering wordt zoveel mogelijk aangegeven aan welke eisen moet worden voldaan om 
alsnog voor een aansluitvergunning in aanmerking te kunnen komen. 
 
Artikel 5  Verlening van de aansluitvergunning 
Het college moet op grond van artikel 5 lid 1 binnen 8 weken beslissen op de aanvraag. In 
die gevallen waarin de beslissing op de aanvraag voor een aansluitvergunning wordt 
aangehouden in verband met een te nemen beslissing op een andere aanvraag om 
vergunning, zoals bedoeld in lid 2, wordt de beslissing op de aanvraag om een 
aansluitvergunning alsnog genomen binnen acht weken nadat de beslissing op de andere 
vergunning een feit is. 
 
Indien niet binnen de bedoelde termijn van acht weken een beslissing is genomen, is op 
grond van de Awb sprake van een fictieve weigering van de vergunning. 
 
Artikel 6  Uitvoering, aanleg of wijziging van de perceelaansluitleiding 
In artikel 6 wordt bepaald dat de aanleg van de perceelaansluitleiding geschiedt door of 
vanwege de gemeente. De rechthebbende voert de aansluiting zelf uit. Om te kunnen 

                                                 
2 Binnenkort zal dit besluit naar verwachting worden vervangen door het Besluit lozingen vanuit huishoudens en het Besluit 
lozingen vanuit openbare ruimte, zie Beleidsbrief regenwater en riolering, BWL/2004052003. 
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controleren of deze aansluiting deugdelijk tot stand is gebracht, moet de rechthebbende 
melden dat hij de aansluiting heeft uitgevoerd, waarna het aansluitpunt nog drie werkdagen in 
het zicht moet blijven. In de vergunning zal worden vastgelegd dat het gat in de grond rond het 
aansluitpunt goed moet worden afgezet. Lid 3 geeft aan dat een aansluiting niet plaats vindt 
als het particulier riool niet voldoet aan de daaraan te stellen bouwtechnische eisen. Deze 
bepaling moet worden gezien als een zogenaamde vangnet bepaling. In de meeste gevallen 
zal op basis van de eisen die zijn gesteld in de NTR 3216 al een particulier riool aanwezig zijn 
dat voldoet aan de eisen.  
 
Artikel 7  Verzoek tot aanleg of wijziging van de perceelaansluitleiding 
Na het verkrijgen van de vergunning kan de rechthebbende een verzoek doen tot uitvoering 
van de aanleg van de perceelaansluitleiding. Na het indienen van een verzoek maakt de 
gemeente binnen vier weken een afspraak om de werkzaamheden uit te voeren.   
 
Artikel 8  Beheer, onderhoud, renovatie en vervanging 
Onderhoud, renovatie en vervanging van de perceelsaansluitleiding wordt door en voor 
rekening van de gemeente uitgevoerd tot het aansluitpunt, tenzij de betreffende onderhouds- 
of herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten gevolge van een onjuist gebruik 
van de aansluitleiding door de rechthebbende of de gebruiker. Hieronder vallen tevens 
aansluitingen die beneden het zogenoemde spiegelpeil liggen. In zulke gevallen komen de 
kosten voor rekening van de rechthebbende. De rechthebbende moet er voor zorgen dat de 
door hem gebruikte aansluiting vrij blijft van aanslag, slib en dergelijke, waardoor op den 
duur de leiding verstopt kan raken. De rechthebbende is zelf verantwoordelijk voor het 
beheer en onderhoud van de particuliere afvoerleiding, tenzij aannemelijk is dat de noodzaak 
tot onderhoud is veroorzaakt door terugstroming van afvalwater uit het openbaar riool. In dit 
geval komen de kosten voor rekening van de gemeente. 
 
Artikel 9  Calamiteiten 
In dit artikel is een calamiteitenregeling opgenomen. In lid 1 is de regel opgenomen dat in 
geval van storing of verstopping de rechthebbende eerst bij het aansluitpunt moet vaststellen 
waar de storing zich in de aansluitleiding bevindt. Als hij geconstateerd heeft dat de storing in 
de perceelaansluitleiding zit, kan hij de gemeente laten komen om de storing of verstopping op 
te heffen.  
 
Lid 3 stelt uitdrukkelijk dat de rechthebbende zelf verantwoordelijk is voor het verhelpen van 
verstoppingen in de particuliere afvoerleidingen. Dit betekent dat de rechthebbende indien hij 
het pand bijvoorbeeld verhuurt, bij calamiteiten voor de gebruiker van de aansluitleidingen het 
aanspreekpunt is.  
 
De overige leden geven vervolgens een regeling voor het geval toch de hulp wordt ingeroepen 
van de gemeente, omdat wordt vermoed dat het een storing betreft waarvoor de gemeente 
verantwoordelijk is. Om te voorkomen dat er problemen ontstaan met het verhaal van de 
kosten als blijkt dat deze toch voor rekening van de rechthebbende moeten komen, dient de 
rechthebbende voordat met het verhelpen van de storing wordt gestart, akkoord te gaan met 
de voorwaarde dat de kosten voor de werkzaamheden aan hem in rekening worden gebracht, 
indien blijkt dat de kosten volgens de verordening voor zijn rekening zijn. Deze 
akkoordverklaring dient schriftelijk te geschieden. 
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Artikel 10  Zorgplicht 
De in artikel 10 bedoelde zorgplicht geldt zowel in het geval er sloop- of andere 
werkzaamheden worden uitgevoerd met een vergunning, als voor werkzaamheden die 
zonder vergunning worden uitgevoerd. Indien de rechthebbende deze zorgplicht niet in acht 
neemt, kan de gemeente door middel van het uitvoeren van bestuursdwang uit het oogpunt 
van het voorkomen van schade aan het openbaar riool overgaan tot het afsluiten van de 
aansluiting op het openbaar riool. Tenzij de ernst van de situatie het niet toelaat, zal de 
gemeente de rechthebbende vooraf wijzen op het niet naleven van de zorgplicht.  
 
Artikel 11  Beëindiging gebruik 
In dit artikel zijn bepalingen opgenomen over de zorg die betracht moet worden bij 
werkzaamheden die schade kunnen veroorzaken aan het openbaar riool. In lid 2 is vastgelegd 
dat bij definitieve beëindiging van het gebruik van een aansluitleiding, de aansluitvergunning 
wordt ingetrokken en de leiding wordt verwijderd. Aan de gemeente is de keuze gelaten om te 
bepalen of de gehele aansluitleiding dient te worden verwijderd of dat slechts de particuliere 
afvoerleiding zal moeten worden verwijderd, waarbij de perceelaansluitleiding wel behouden 
blijft.  
 
Er wordt gesproken van een “definitieve” beëindiging van het gebruik, waarmee gedoeld wordt 
op het gebruik van de leiding door het gebouw dat thans op de leiding is aangesloten. In het 
licht van de plicht van de gemeente om te zorgen voor de doelmatige inzameling en het 
doelmatig transport van afvalwater kan het namelijk gewenst zijn, dat de perceelaansluitleiding 
behouden blijft, bijvoorbeeld omdat in de nabije toekomst weer gebruik gemaakt zal gaan 
worden van de perceelaansluitleiding. Indien besloten wordt om de perceelaansluitleiding te 
verwijderen, kan besloten worden dat de kosten hiervoor voor rekening van de rechthebbende 
komen. 
 
Artikel 13  Belastbare feit  
Het belastbare feit is van belang voor de vraag of en op welk tijdstip de materiële 
belastingschuld ontstaat. Het belastbare feit betreft het genot van door of vanwege het 
gemeentebestuur bestaande uit het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting 
van een eigendom op het gemeentelijke riool. 
 
Artikel 14  Belastingplicht  
Er is voor gekozen om een ruime beschrijving te geven van de belastingplicht. Hierdoor kan 
de aanvrager van de dienst of degene ten behoeve van wie de dienst is verleend de 
belastingplichtige zijn. In eerst instantie zal de aanvrager van de dienst in de heffing 
betrokken worden. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de aanvrager niet duidelijk 
de belanghebbende is, dan kan degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend als 
belastingplichtige worden aangemerkt.  
 
Artikel 15  Maatstaf van heffing en tarief  
De maatstaf van heffing en de tarieven zijn opgenomen in de tarieventabel, behorende bij de 
verordening. De maatstaf van heffing is het criterium waarbij de tariefstelling aansluit en is in 
belangrijke mate verantwoordelijk voor de verdeling van de belastingdruk over de 
contributabelen.  
 
Artikel 19  Vrijstelling  
Indien reeds uit andere hoofde is of wordt betaald voor de aanleg van de 
perceelsaansluitleiding, geldt een vrijstelling voor het rioolaansluitrecht. Tevens is een 
vrijstelling opgenomen voor situaties waarbij de aansluiting op de riolering moet worden 
gewijzigd als gevolg van wijzigingen aan het gemeentelijke riool. Hierbij moet bijvoorbeeld 
gedacht worden aan de situatie dat de gemeente een gemengd stelsel vervangt door een 
(verbeterd) gescheiden stelsel. 
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Artikel 22  Overgangsrecht  
In artikel 22 zijn een aantal overgangsbepalingen opgenomen. Uiteraard mag de toepassing 
van de overgangsbepalingen geen strijd opleveren met de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur. De “Rioolaansluitverordening gemeente Bergen” wordt bij inwerkingtreding van deze 
verordening ingetrokken. Vergunningen die op basis van deze vervallen verordening zijn 
verleend worden voor toepassing van de “Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering 
gemeente Bergen 2009” aangemerkt als zijnde verleend onder die verordening. Op 
aansluitingen die zijn gerealiseerd voorafgaand inwerkingtreding van de ingetrokken 
verordening zijn de bepalingen uit hoofdstuk 4 en 5 rechtstreeks van toepassing. Voor 
dergelijke aansluitingen hoeft geen vergunning te worden verleend. Bij wijziging van een 
bestaande aansluiting bestaat uiteraard wel de plicht om daarvoor een aansluitvergunning te 
hebben.  
Omdat het denkbaar is dat voor het tot stand brengen van aansluitingen op het openbaar riool 
in het verleden met perceeleigenaren overeenkomsten zijn gesloten waarin afspraken zijn 
gemaakt die strijd opleveren met de aansluitverordening, is vastgelegd dat in dergelijke 
situaties de bepalingen van de overeenkomst prevaleren. Het zou immers in strijd zijn met het 
rechtszekerheidsbeginsel als deze afspraken zomaar opzij worden gezet. 
 
Artikel 23  Hardheidsclausule 
Om te voorkomen dat toepassing van de bepalingen omtrent het verlenen van de 
aansluitvergunning in een concreet geval zou leiden tot een beslissing in strijd met de 
redelijkheid en billijkheid, is in dit artikel een hardheidsclausule opgenomen. Via de 
hardheidsclausule is de mogelijkheid opengelaten om in incidentele gevallen van het bepaalde 
in hoofdstuk 2 van deze verordening af te wijken. In zo’n geval dienen er zodanige 
omstandigheden aanwezig te zijn dat toepassing van de bepalingen betreffende het verlenen 
van de aansluitvergunning tot pertinente onbillijkheden leiden.  
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Schema regelgeving omtrent afvalwater 

Perceelaansluitleiding Particuliere afvoerleiding 

Aansluitleiding 

Openbaar 
riool 

Aansluitpunt 

Aansluitverordening riolering Bouwregelgeving 

Perceelsgrens 

Wet milieubeheer: eisen t.a.v. kwaliteit en 
kwantiteit afvalwater 
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Tarieventabel, behorende bij de Verordening aansluitvoorwaarden gemeente Bergen 
2009. 
 
Aansluiting:  Voor ontgravingen in: 
Op vrijverval  asfaltbaan bestratebaan  gazon 
          
 starttarief  €             776,40        
 per strekkende meter    €     183,77    €          85,71     €         53,24 
          
 bijvoorbeeld voor 5m. =   €  1.695,27    €    1.204,98    €    1.042,63  
          
Op bestaande mechanische stelsels        
          
 starttarief  €             711,47        
 per strekkende meter    €     181,73    €          83,67     €         51,20  
          
 bijvoorbeeld voor 5m. =   €  1.620,13    €    1.129,84    €       967,57  
          
Ten behoeve van lozingen van een 
Bronbemaling        
          
 starttarief  €             776,40        
 per strekkende meter    €     181,73    €          83,67     €         51,20  
          
 bijvoorbeeld voor 5m. =   €  1.685,07    €    1.194,79    €    1.032,43  
       
Indien bronbemaling nodig voor de realisatie van de 
aansluiting €1000/dag   
       
Op nieuwe 
mechanische stelsels   €1000/per aansluiting 
 
 
 
 
 
Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2008, 
 
 
 
de griffier,                                             de voorzitter, 
 
 
 



 
 
 
 
TOELICHTING BEHORENDE BIJ VERORDENING RIOOLHEFFING GEMEENTE 
BERGEN 2009 
 
 
A. ALGEMEEN 
 
Met ingang van 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke 
watertaken (Stb. 2007,276) (hierna: de wet) in werking getreden.  
 
Op grond van de nieuwe wet is de zorgplicht van de gemeente uitgebreid met de volgende 
taken: 
a. een zorgplicht met betrekking tot afvloeiend hemelwater. 
b. een zorgplicht voor het in het openbaar gebied treffen van maatregelen teneinde 

structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voorzover het treffen van die 
maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. 

 
Teneinde de kosten voor deze nieuwe zorgplicht te kunnen verhalen is door de wetgever een 
heffingsbevoegdheid, een zogenaamde rioolheffing, gecreëerd in artikel 228a van de 
Gemeentewet. De rioolheffing treedt in de plaats van het huidige rioolrecht. De rioolheffing 
heeft het karakter van een bestemmingsheffing (vergelijkbaar met de afvalstoffenheffing) en 
mag maximaal kostendekkend zijn. Met de rioolheffing kunnen de kosten worden verhaald 
om collectieve maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig 
werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater. 
Omdat het een bestemmingsheffing is hoeft in de relatie met de belastingplichtige geen 
sprake te zijn van een rechtstreekse tegenprestatie in de vorm van een verleende dienst of 
een voorziening waarvan de belastingplichtige gebruik maakt. De gemeente kan de kosten 
verhalen die ze maakt voor het nakomen van de zorgplichten uit de Wet verankering en 
bekostiging van gemeentelijke watertaken. 
 
Deze verordening is gebaseerd op de tekst van artikel 228a van de Gemeentewet zoals die 
luidt met ingang van 1 januari 2008.  
 
B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In onderdeel a is aangegeven dat onder perceel wordt verstaan een roerende of een 
onroerende zaak. In deze verordening wordt de term “perceel” gebruikt aangezien dit begrip 
ook gebruikt wordt in de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken. In de 
meerderheid van de gevallen zal onder het begrip perceel een onroerende zaak vallen. De 
verordening beoogt echter ook roerende percelen die op de gemeentelijke riolering zijn 
aangesloten in de heffing te betrekken. Bij roerende percelen die op een gemeentelijke 
riolering zijn aangesloten kan bijvoorbeeld worden gedacht aan caravans, woonboten en 
niet-onroerende zomerhuisjes. 
Dat ook een zelfstandig gedeelte van een onroerende of roerende zaak een perceel is hangt 
samen met het bepaalde in artikel 4. Door een zelfstandig gedeelte ook te omschrijven als 
een zelfstandig perceel vindt het belastbaar feit plaats per zelfstandig gedeelte. 
 
In onderdeel b is aangegeven dat onder gemeentelijke riolering in feite alle voorzieningen 
vallen die worden getroffen ter nakoming van de zorgplichten. De mogelijke voorzieningen 
zijn legio en bevatten een veel ruimer scala dan het klassieke rioleringsbegrip. Dat toch voor 
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de term “gemeentelijke riolering “ is gekozen hangt samen met de naamgeving die de 
formele wetgever heeft gekozen voor de heffing: rioolheffing. 
 
Onderdeel c van dit artikel is opgenomen in verband met het bepaalde in artikel 5. De uit de 
afrekening blijkende hoeveelheid van het waterbedrijf afgenomen water is van belang voor 
de vaststelling van de afgevoerde hoeveelheid water, waarvoor in artikel 5 regels zijn 
gegeven. 
 
Onderdeel d van dit artikel bepaalt dat onder het begrip water alle verschillende soorten 
water vallen. In de zorgplichten van artikel 228a van de Gemeentewet worden meerdere 
waterbegrippen gebruikt die gebaseerd zijn op de herkomst van het water. De definities van 
de specifieke waterbegrippen zijn opgenomen in de Wet milieubeheer en behoeven in de 
verordening rioolheffing geen nadere toelichting. 
 
Artikel 2 Aard van de belasting 
Dit artikel is opgenomen om er geen misverstand over te laten bestaan dat de heffing 
bedoeld is om de kosten van de zorgplichten te verhalen die zijn opgesomd in artikel 228a 
van de Gemeentewet. Tevens blijkt uit dit artikel dat het gaat om de totale kosten van de 
beide zorgplichten. 
 
Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht 
In het eerste lid is bepaald dat de belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel 
wegens het afvoeren van water vanuit dat perceel op de gemeentelijke riolering. Het direct of 
indirect afvoeren van water hangt samen met het direct of indirect aangesloten zijn van het 
perceel op de gemeentelijke riolering. 
 
In het tweede lid zijn regels opgenomen om aan te geven wie als gebruiker van het perceel 
moet worden aangemerkt. Er doen zich daarbij twee mogelijkheden voor die zich van elkaar 
laten onderscheiden door het gebruik van een al dan niet zelfstandig gedeelte van een 
perceel. 
 
In onderdeel a gaat het om het gebruik van een zelfstandig perceel, een zelfstandig gedeelte 
van een perceel of verschillende gedeelten van een perceel, die tezamen, met toepassing 
van artikel 4, als één perceel moeten worden aangemerkt. De gebruiker is dan degene die –
naar de omstandigheden beoordeeld – het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, 
beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt. Niet van belang is dus op welke rechtsgrond van 
het perceel gebruik wordt gemaakt. Ook bij wederrechtelijk gebruik (krakers) is sprake van 
gebruik. Degene die het perceel voor zich zelf bezigt, moet als gebruiker worden 
aangemerkt. De belasting wegens het afvoeren van water op de gemeentelijke riolering kan 
alleen worden geheven van degenen die de op die riolering aangesloten percelen feitelijk 
gebruiken. Niet als feitelijk gebruiker wordt aangemerkt diegene die verantwoordelijk is voor 
het gebruik (bijvoorbeeld de verhuurder), zonder het perceel zelf te gebruiken. Bij het 
volgtijdig ter beschikking stellen aan een huurbemiddelingsbureau dat recreatiebungalows 
voor rekening en risico van de eigenaar verhuurt aan derden, wordt de eigenaar als 
gebruiker aangemerkt. Daaraan doet niet af dat de eigenaar zelf geen verblijf kan houden 
(zie ook Hoge Raad 22 november 2002, nr. 37361, LJN: AF0960, BNB 2003/36, m.n. 
Snoijink (Oostburg). De Hoge Raad heeft omtrent een overeenkomst waarbij vakantie-
woningen voor rekening en risico van een huurbemiddelingsbureau werden verhuurd 
geoordeeld dat de eigenaar in dat geval niet als gebruiker voor het rioolrecht kan worden 
aangemerkt (Hoge Raad 7 februari 2001, nr. 35865, LJN: AA9843, BNB 2001/113, m.n. 
Snoijink (Wierden). Wie de belastingplichtige gebruiker van een woning is, zal veelal kunnen 
worden bepaald aan de hand van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
(GBA). Bij bedrijfsgebouwen en andere niet-woningen is dit uiteraard niet mogelijk. Daar – 
maar ook bij woningen – kan bijvoorbeeld de administratie van nutsbedrijven een hulpmiddel 
zijn. Ook het handelsregister kan uitkomst bieden. 
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In onderdeel b gaat het om het gebruik van een niet zelfstandig gedeelte van een perceel, 
waarop het bepaalde in artikel 4 van de verordening geen toepassing vindt. In artikel 4 gaat 
het om de kleinste zelfstandig bruikbare eenheid, terwijl hier sprake is van een niet-
zelfstandig gedeelte van een perceel. De uitsluiting van het bepaalde in artikel 4 is alleen 
voor de duidelijkheid in de onderhavige bepaling opgenomen. Onderdeel b ziet op de situatie 
dat degene die één of meer gedeelten van het perceel voor gebruik afstaat, maar – naar de 
omstandigheden beoordeeld - zelf wel van het perceel gebruik blijft maken. Te denken valt 
aan de situatie waarin de kamers van een studentenhuis in gebruik worden afgestaan. 
Iedere kamer heeft een aansluiting op de riolering zodat vanuit ieder kamer afvoer van 
afvalwater mogelijk is en die afvoer ook feitelijk geschiedt. Omdat geen kamer als zelfstandig 
gedeelte kan worden aangewezen (artikel 4) wordt het gebruik nu toegerekend aan de 
gebruiker van een gedeelte van het studentenhuis die de andere kamers in gebruik heeft 
afgestaan. Indien de verhuurder van de kamers zelf geen gebruik maakt van een gedeelte 
van het studentenhuis, kan hij niet worden aangemerkt als gebruiker van het studentenhuis, 
maar moet één van de studenten worden aangewezen op grond van vastgestelde 
beleidsregels. 
 
Artikel 4 Zelfstandige gedeelten 
In dit artikel is bepaald dat, indien gedeelten van een perceel zelfstandig kunnen worden 
gebruikt, de rechten ter zake van ieder afzonderlijk gedeelte worden geheven. Bedoeld 
worden dan gedeelten die ieder als zelfstandige en onafhankelijke eenheid kunnen worden 
gebruikt (bijvoorbeeld de woning in een flatgebouw). De Hoge Raad oordeelde dat 
zelfstandige gedeelten die geen directe of indirecte aansluiting op de riolering hebben omdat 
de sanitaire voorzieningen zich bijvoorbeeld in een gemeenschappelijk deel bevinden niet in 
de heffing kunnen worden betrokken (Hoge Raad 29 juni 2007, nr. 40932, LJN: BA8046, 
vng-2320 (Alblasserdam). 
Wanneer dergelijke gedeelten, die naar indeling zijn bestemd om ieder als afzonderlijk 
geheel te worden gebruikt, toch gezamenlijk als een geheel worden gebruikt, dan wordt de 
belasting ter zake van de gezamenlijke gedeelten geheven, waarbij die gezamenlijke 
gedeelten dan als één perceel worden aangemerkt. Een dergelijk geval kan zich bijvoorbeeld 
voordoen bij woonhuizen die vroeger in twee of meer zelfstandige gedeelten werden 
gebruikt, maar nu, zonder dat de indeling is gewijzigd, als één geheel worden gebruikt. 
 
Artikel 5 Maatstaf van heffing 
De belasting van de gebruiker wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat 
vanuit het perceel wordt afgevoerd. Deze afgevoerde hoeveelheid water wordt gesteld op de 
hoeveelheid water die in een bepaalde periode (de verbruiksperiode) naar het perceel is 
toegevoerd of is opgepompt.  
Op grond van het “Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing (Stb. 
1995,346) kunnen gemeenten de waterbedrijven verplichten de waterverbruikgegevens ter 
beschikking te stellen. De VNG heeft hierover met de Vereniging van water bedrijven in 
Nederland (VEWIN) een convenant gesloten.  
In het tweede lid van dit artikel is een herleidbepaling opgenomen. Deze bepaling dient er 
toe om vast te kunnen stellen hoeveel water naar een perceel is toegevoerd of is opgepompt 
in een periode van twaalf maanden indien de verbruiksperiode van het waterbedrijf niet gelijk 
is aan twaalf maanden.  
Behalve door toevoer van water kan het eigendom ook van water worden voorzien door het 
oppompen van water. De hoeveelheid opgepompt water kan worden berekend aan de hand 
van de gegevens van de pompinstallatie, waarover in het derde lid nog een bepaling is 
opgenomen. Als periode waarover de hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water bepalend 
is voor de afgevoerde hoeveelheid afvalwater geldt de laatste verbruiksperiode, beoordeeld 
aan het einde van het belastingjaar. 
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Artikel 6 Belastingtarieven 
Op grond van de Memorie van Toelichting (MvT) bij het betreffende wetsontwerp 
(Kamerstukken 30 578, nr.3, pag. 23) kunnen uit de rioolheffing taken bekostigd worden die 
betrekking hebben op: 
 
a. de inzameling, berging en transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en  
 op de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel van kleine individuele  
 installaties voor de behandeling van afvalwater (IBA); 
b. de inzameling en verder verwerking van afvloeiend hemelwater: de inzameling, berging,  
 transport, nuttige toepassing of al dan niet na zuivering brengen in het oppervlaktewater  
 of op of in de bodem van afvloeiend hemelwater; 
c. het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de  
 grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming: de inzameling, transport,  
 nuttige toepassing of terugbrengen in het oppervlaktewater of op of in de bodem van  
 grondwater, alsmede verbetering van de waterdoorlaatbaarheid van de bodemtoplaag of  
 hydrologische compartimentering van de bodem. 
 
Uit het bepaalde op pagina’s 24 en 25 van genoemde MvT kan verder worden afgeleid dat 
het de volgende kosten kan betreffen: 
1.  kosten aanleg en vervanging van een vuilwaterriool, hemelwaterstelsel of een 

ontwateringstelsel (NB. Kosten nieuwe aanleg kan ook geheel of gedeeltelijk worden 
verhaald op degenen die specifiek profijt hebben van de aanleg (zoals bij 
nieuwbouwprojecten:verrekening middels exploitatieovereenkomst)). 

 2.  kosten voor installatie en beheer van een IBA (deze worden beschouwd als alternatief 
voor een gemeentelijk vuilwaterriool  en kunnen daarom worden bekostigd uit de 
rioolheffing). 

3.  kosten die betrekking hebben op beheer en onderhoud, zoals vervanging, renovatie,  
 exploitatie (pompkosten, reinigingskosten), onderzoek (zoals inspectie) en het beheer  
 van gegevensbestanden. 
4.  personeels en huisvestingskosten die direct zijn toe te rekenen aan de werkzaamheden  
 (incl. planvorming) als bedoeld onder punt 3.   
5.  kosten voor de inning van de rioolheffing (perceptiekosten). 
6.  directe kosten die verband houden met de taken als genoemd in artikel 228a: 
 - kapitaallasten van investeringen in bijvoorbeeld het rioolstelsel (vervanging, 
  renovatie, afkoppelen); 
 - personeelslasten van o.a. ambtenaren belast met onderhoud aan vuilwaterstelsel,  
  hemelwaterstelsel en grondwaterstelsel; 
 - kosten van onderhoudsmateriaal; 
 - uitvoeringskosten ten gevolge van uitvoering van de heffing.  
7.  indirecte kosten die verband houden met de taken als genoemd in artikel 228a: 
 - een deel van de loonkosten van beleidsambtenaren; 
 - een deel van de kosten van het voeren van de salarisadministratie; 
 - een deel van de huisvestingskosten; 
 - een deel van de kosten als portokosten, reprokosten, literatuurkosten e.d.; 
 - een deel van de kosten zoals straatvegen, kolken zuigen e.d.  
 
 
De voorzieningen waarvan de kosten kunnen worden verhaald sluiten aan bij de 
maatregelen die de gemeente in het kader van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 
onderneemt. Dit kunnen maatregelen met een collectief of individueel karakter zijn. In het 
kader van de nieuwe wettelijke regeling bestaat er verder geen onzekerheid meer over de 
mogelijkheid om de kosten van een voorziening voor de individuele behandeling van 
afvalwater (IBA) te verhalen. Indien de IBA wordt geplaatst ter nakoming van de zorgplicht 
van de gemeente kunnen de kosten daarvoor worden meegenomen in de rioolheffing. Bij de 
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rioolheffing is het van belang dat de gemeente aannemelijk kan maken dat de maatregelen 
van belang zijn voor het nakomen van de zorgplichten. 

 
In de Perspectiefnota 2008 zijn de beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van water en 
riolering en de effecten hiervan op de rioolheffing neergelegd. In januari 2008 heeft de raad 
het uitvoeringsprogramma tegen wateroverlast vastgesteld. In het uitvoeringsplan wordt voor 
2009 rekening gehouden met maatregelen op het Pompplein en de Werf en met de aanleg 
van een vuilwaterberging op het Eymaplein. De werkzaamheden aan de Julianastraat die in 
2008 zijn aanbesteed, worden ook in 2009 uitgevoerd.  

 
Ten aanzien van de tariefstelling in de verordening rioolheffing gemeente Bergen 2009 kan 
worden verwezen naar hetgeen hierover in de programmabegroting 2009 (onder paragraaf 
G: Lokale heffingen) en de Perspectiefnota 2008 (onder paragraaf 5: Ontwikkeling tarieven 
riolering) is gesteld. Kort samengevat komt dit op het volgende neer. 

   
Aangezien de rioolheffing een bestemmingsheffing is, is bij de rioolheffing het principiële 
uitgangspunt dat de geraamde kosten volledig gedekt moeten worden. De werkelijke 
verschillen worden gestort dan wel onttrokken aan de egalisatievoorziening. In 2006 is door 
de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Op basis van de uitgangspunten 
daarin en geactualiseerd met nieuwe gegevens op grond van nadien door de raad genomen 
nieuwe maatregelen, zoals het uitvoeringsprogramma tegen wateroverlast, zou een 
kostendekkend tarief uitkomen op € 218,--. Het genoemde kostendekkend tarief is in strijd 
met een ander uitgangspunt van de raad, dat het tarief zo gelijkmatig mogelijk dient te stijgen 
teneinde de burger niet te confronteren met grote lastenverzwaringen. In verband daarmee is 
bij de bepaling van het tarief de aanwezige egalisatievoorziening op voorhand ingezet om de 
tariefsaanpassing tot een aanvaardbaar niveau te kunnen beperken. In de 
Programmabegroting 2009 is het tarief voor 2009 gesteld op € 179,-- als basistarief.  

 
In de verordening rioolheffing is sprake van een gedifferentieerd stelsel dat opgebouwd is uit 
eenheden per 500 m3 waterverbruik. Alle woningen vallen onder de eerste eenheid: het 
basistarief. Zoals gesteld in de verordening wordt de directe belasting geheven van de 
gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering 
wordt afgevoerd. 
 
Artikel 7 Belastingjaar 
Het belastingjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.  
 
Artikel 8 Wijze van heffing 
Op grond van het bepaalde in artikel 233 van de Gemeentewet kunnen gemeentelijke 
belastingen worden geheven bij wege van aanslag, bij wege van voldoening op aangifte of 
op andere wijze, In de verordening is bepaald dat de heffing plaatsvindt bij wege van 
aanslag. 
 
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
Op grond van het bepaalde in dit artikel is de belasting verschuldigd bij het begin van het 
belastingjaar of zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. Aangezien de materiële 
belastingschuld in beginsel ontstaat bij het begin van het belastingjaar, zijn tariefverhogingen 
in de loop van het belastingjaar niet mogelijk. Indien het perceel in de loop van het 
belastingjaar in gebruik is genomen, ontstaat de belastingschuld op het moment van 
ingebruikneming. 
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt of eindigt dient een 
tijdsevenredige herleiding plaats te vinden, waarbij gedeelten van een maand niet worden 
meegerekend. Op deze wijze wordt bereikt dat iedere gebruiker voor de door hem 
afgevoerde hoeveelheid afvalwater in de heffing wordt betrokken.  
 

 5



Artikel 10 Termijnen van betaling 
In 2008 zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen (hondenbelasting, afvalstoffenheffing, 
onroerende zaakbelastingen en rioolrechten) opgelegd met dagtekening 30 juni 2008. Voor 
hen die gebruik maken van de regeling tot betaling van deze aanslagen in 10 termijnen via 
automatische incasso betekent dit dat de laatste termijn wordt afgeschreven eind april 2009. 
Omdat de aanslagen voor 2009 opgelegd gaan worden met dagtekening 28 februari 2009, 
wordt boven bedoelde categorie belastingplichtigen geconfronteerd met een overloop van 
betaaltermijnen. Om dat te voorkomen is in 2008 al het besluit genomen de betalingstermijn 
voor deze groep belastingplichtigen in te laten gaan nadat de laatste betalingstermijn voor 
deze aanslag is verstreken. Dit betekent dat de eerste betalingstermijn 31 mei 2009 is. In de 
belastingverordening is dit vastgelegd. 
 
Artikel 11 Kwijtschelding  
Van de rioolheffing kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend, indien de 
belasting niet anders dan met buitengewoon bezwaar kan worden betaald. 
 
Artikel 12 Nadere regels door het college 
Met betrekking tot de heffing en invordering van de rioolheffing kan het college nadere regels 
geven.   
 
Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel 
Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 
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Paragraaf G. Lokale heffingen 
 
Inleiding 
 
Deze paragraaf geeft inzicht in het beleid en de tarieven van de gemeentelijke heffingen voor 
2009. 
 
Achtereenvolgens komen aan de orde: 

• tarievenbeleid 
• hoofdlijnen per belastingsoort 
• opbrengstoverzicht 
• lokale lastendruk 
• kwijtscheldingsbeleid 
• overige onderwerpen 

 
1. Tarievenbeleid 
In de jaarlijkse Kaderbrief worden diverse criteria vastgesteld die van belang zijn voor de 
samenstelling van de concept begroting van het volgend jaar. 
Zo zijn in de Kaderbrief 2008 ten aanzien van de belastingtarieven 2009 de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

1. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat volledige kostendekkendheid zal worden 
nagestreefd, gelet op de directe relatie met de exploitatie-uitgaven; 

2. Voor de rioolrechten en grafrechten wordt de rekenwijze die is gehanteerd voor de 
begroting 2007 gehanteerd (deze tarieven zijn nog niet kostendekkend); 

3. Voor de onroerende zaakbelastingen (OZB) wordt een basisstijging van 1,5%  
toegepast; 

4. Voor de overige belastingen, heffingen en leges geldt dat de tarieven worden 
verhoogd met het inflatiepercentage. Voor de meerjarenbegroting 2009-2012 is dit 
vastgesteld op 2%. 

 
 
2. Hoofdlijnen per belastingsoort 
 
2.1 Onroerende zaakbelastingen (OZB) 
 
Het mag als bekend worden verondersteld dat vanaf 1 januari 2006 het gebruikersdeel van 
woningen niet langer in de OZB-heffing wordt betrokken. Dat geldt ook voor het 
gebruikersdeel voor niet-woningen die gedeeltelijk als woning worden gebruikt. Het verlies 
aan OZB -inkomsten wordt aan de gemeenten gecompenseerd (de wet Pater-Vermeer). 
 
De waardeontwikkeling die verwacht wordt binnen onze gemeente voor 2009, is gebaseerd 
op waardepeildatum 1 januari 2008. De herwaarderingsronde die dat vaststelt is nog in volle 
gang en laat op zijn vroegst in december 2008 de werkelijke stijgingen zien. Vooralsnog 
wordt dan ook de waardestijging aangehouden op basis van statistische gegevens van het 
kadaster over verkoopgegevens:  

• Woningen, stijging 5%; 
• Niet-woningen, stijging 0%. 

 
De vanaf 2006 geldende limitering van OZB-tarieven werd in 2007 afgeschaft. 
 
 
 
Wetswijziging per 1 januari 2009 



De onroerend zaakbelasting wordt met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een 
percentage van de waarde van de onroerende zaak. Dit volgt uit de wijziging van artikel 220f 
van de Gemeentewet (Kamerstukken II, 2007/2008, 31404, nr 9; de Eerste Kamer heeft het 
wetsvoorstel op 1 juli 2008 aanvaard). Tot nu toe werd gewerkt met eenheden van € 2.500. 
De nieuwe berekeningwijze maakt duidelijk dat de OZB slechts voor een klein percentage 
van de waarde wordt geheven. De wetswijziging heeft gevolgen voor de verordening OZB, 
de informatievoorziening en de heffingssoftware. 
 
Uitgaande van het huidige inzicht in de waardestijging, voor woningen + 5% en niet-
woningen 0%, alsmede de in de kaderbrief vermelde stijging van de OZB opbrengst met 
1,5%, worden de volgende tarieven voorgesteld. De tarieven over voorgaande jaren zijn, 
vanwege de vergelijkbaarheid, eveneens omgezet in percentages van de WOZ waarde. 
 
Tarieven OZB 

 2007 2008 2009 
- eigenaren woningen 0,09% 0,09% 0,09% 
- eigenaren niet-woningen 0,18% 0,17% 0,17% 
- gebruikers niet-woningen 0,15% 0,14% 0,15% 

 
Tehuizen 
Verzorgings- en verpleegtehuizen werden in de heffing OZB tot op heden aangemerkt als 
100% niet-woning. In 2007 is jurisprudentie verschenen waarin de uitspraak is gedaan dat 
tehuizen  voor het woongedeelte (de kamers) als woning kunnen worden aangemerkt en 
voor het bedrijfsgedeelte als niet-woning. De tehuizen vallen daarmee onder het 
amendement De Pater. 
Voor de heffing betekent dit een lagere opbrengst van de OZB. Bij de niet-woningen worden 
zowel eigenaar als gebruiker aangeslagen tegen een hoger tarief dan de woningen. Bij de 
woningen wordt alleen de eigenaar belast. 
Hoe hoog de opbrengstenderving uitvalt, is afhankelijk van een door een taxateur 
vastgestelde verhouding woning/niet-woning per tehuis. Deze taxaties worden in 2008 
uitgevoerd. In Bergen gaat het om 11 tehuizen met een totale WOZ-waarde in 2007 van 35 
miljoen euro. In de begroting 2009 hebben we rekening gehouden met de grootst mogelijk 
daling voor deze objecten: een minderopbrengst van € 88.000. 
 
2.2 Afvalstoffenheffing 
Bij de berekening van de afvalstoffenheffing is volledige kostendekking het uitgangspunt. Tot 
de kosten behoort, naast de directe kosten voor het inzamelen en verwerken van de 
afvalstoffen, ook een aandeel in de kosten van: 

• Werf Oosterdijk (compostering): 50% aandeel 
• Straatreiniging: 30% aandeel 
• Strandreiniging: 30% aandeel 
• BTW 

 
Bij hantering van het uitgangspunt van een volledige kostendekking bepalen de geraamde 
kosten en opbrengsten het tarief voor het komende jaar. Als gedurende het boekjaar sprake 
is van overdekking (meer werkelijke opbrengsten dan werkelijke kosten) wordt het meerdere 
in de egalisatievoorziening gestort. Daarentegen wordt bij een onderdekking (meer 
werkelijke kosten dan werkelijke opbrengsten) het verschil aan de egalisatievoorziening 
onttrokken.  
De afvalstoffenheffing kent 2 tarieven, te weten een tarief voor: 

• meerpersoonshuishoudens en  
• voor alleenwonenden/2e woningen/vakantiewoningen.  

 



Dit laatste tarief bedraagt 75% van het eerstgenoemde. Belastingplichtig is de gebruiker van 
een perceel waar de gemeente een inzamelplicht heeft voor huishoudelijke afvalstoffen. De 
exploitatie voor 2009 is kostendekkend bij een tarief van € 300. De egalisatievoorziening 
afvalstoffenheffing heeft eind 2008 een verwachte omvang van bijna € 870.000. Wij stellen 
voor om het tarief voor 2009 te verlagen tot € 280. Dit betekent een geraamde onttrekking 
aan de egalisatievoorziening in 2009 van € 302.000, zodat er ultimo 2009 nog € 566.000 
resteert. 
 
Bij de berekening van de kapitaallasten op het onderdeel afvalstoffenheffing zijn wij ervan 
uitgegaan dat er besloten wordt om in 2009 en 2010 een bedrag van € 82.500 te investeren 
in ondergrondse milieuparkjes, totaal dus een bedrag van € 165.000. De impact op de 
onttrekking aan de voorziening in 2009 is een kapitaallast van € 2.000. Dit heeft geen invloed 
op het tarief. 
 
Tarieven afvalstoffenheffing 
 

 2007 2008 2009 
meerpersoonshuishouden € 309 € 309 € 280 
alleenwonenden ca. € 231 € 231 € 210 

 
 
2.3 Rioolrechten 
Ook bij de rioolrechten is volledige dekking van de geraamde kosten die de gemeente maakt 
het principiële uitgangspunt. De werkelijke verschillen worden gestort in, c.q. onttrokken aan 
de egalisatievoorziening.  
 
In 2006 is het Gemeentelijk Rioleringsplan door uw raad vastgesteld. Op basis van de 
uitgangspunten daarin en geactualiseerd met nieuwe gegevens zou een kostendekkend 
tarief 2008 uitkomen op € 219. Aangezien dit in strijd is met een ander uitgangspunt, 
namelijk een zo gelijkmatig mogelijke stijging van het tarief om de burger niet met grote 
lastenverzwaringen te confronteren, wordt, bij de bepaling van het tarief, de aanwezige 
egalisatievoorziening al op voorhand ingezet om de tariefsaanpassing tot een aanvaardbaar 
niveau te kunnen beperken. In de Perspectiefnota 2008 is een meerjarig voorstel gedaan 
om, rekening houdend met extra investeringen, in 2013 weer tot een positieve voorziening te 
komen.  
 
Het gelijkmatig optrekken van het tarief totdat een volledige kostendekkendheid is bereikt, 
betekent dat gedurende een aantal jaren een begroot tekort uit de voorziening wordt 
gehaald. Als de voorziening negatief wordt, is onttrekking niet mogelijk op grond van de BBV. 
We gaan in overleg met onze toezichthouder, de provincie, om te zien of wij toch gedurende 
een beperkt aantal jaren een negatieve voorziening mogen hebben, omdat anders de 
lastenverzwaring voor de inwoners onevenredig hoog is. De enige andere oplossing is een 
beroep doen op de algemene middelen. 
 
Er is een gedifferentieerd tarievenstelsel dat opgebouwd is uit eenheden per 500 m3 
waterverbruik. Alle woningen vallen onder de eerste eenheid: het basistarief.  
De gebruiker van een op het gemeentelijk rioolnet aangesloten perceel is degene die de 
aanslag krijgt toegestuurd. 
 
Tarief rioolrecht: 
 

 2007 2008 2009 
basistarief (o.a. woningen) € 124 € 143 € 179 

 



 
 
2.4 Hondenbelasting 
De belasting wordt geheven van houders van één of meer honden. Er zijn drie tarieven; t.w. 
voor de eerste hond, voor elke volgende hond en voor kennels. Dit laatste is gelijk aan het 
tarief voor vier honden.  
Er zijn 2.241 honden in onze gemeente geregistreerd. Na de grote controle eind 2007 wordt 
jaarlijks een gedeelte van de gemeente gecontroleerd. Hierover wordt duidelijk 
gecommuniceerd via de media. Dat heeft invloed op de blijvende aangiftebereidheid van de 
inwoners. 
 
Uitgaande van een gelijkblijvend aantal honden en een opbrengststijging volgens de 
kaderbrief van 2% zien de tarieven voor 2009, en de vergelijking met voorgaande jaren er als 
volgt uit. 
 
 Tarieven hondenbelasting 

 2007 2008 2009 
Eerste hond €     92 €     94 €    95,50 
elke volgende hond €   168 €   171 €  174,50 
Kennels €   596 €   608 €  620 

 
2.5 Forensenbelasting 
De belasting wordt geheven van personen die niet in Bergen wonen, maar hier wel 
gedurende meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning beschikbaar houden. De 
tariefsgrondslag is de WOZ-waarde.  
 
In 2007 is een belangrijke verbeterslag doorgevoerd op het proces forensenbelasting. Dit 
heeft geleid tot een structurele verhoging van de opbrengsten. Voor de begroting over de 
jaren 2008 en 2009 is rekening gehouden met het gereed komen van respectievelijk 42 en 
171 vakantiewoningen die voor het grootste deel in de forensenbelasting zullen worden 
betrokken.  
 
Op grond van deze cijfers is de totale WOZ waarde voor 2009 bepaald op € 230.836.602 en 
de opbrengst voor de begroting 2009 op € 1.024.513. 
 
Omdat het tarief voor de OZB per 1 januari 2009 wordt uitgedrukt in een percentage van de 
WOZ waarde passen we dit ook aan voor het tarief forensenbelasting. 
 
Het tarief voor de forensenbelasting wordt: 
1.024.513 / 230.836.602 * 100 % = 0,44% 
 
Vergelijking tarief forensenbelasting voorgaande jaren                            

 2007 2008 2009 
Uitgedrukt in een % van de WOZ waarde 0,34% 0,43% 0,44% 

 
 
2.6 Toeristenbelasting 
De belasting gaat over het tegen betaling overnachten in de gemeente door personen die 
hier niet in het bevolkingsregister staan ingeschreven. Hij wordt geheven van degene die 
overnacht of die daartoe de gelegenheid biedt.  
Vanaf 2005 kent de Verordening een andere structuur. De essentie van de nieuwe werkwijze 
is dat de aanslag gebaseerd is op werkelijke aantallen en de bewijslast nu bij de 
belastingplichtige is gelegd. Ook de onderbouwing voor de forfaitaire tarieven heeft een 
betere basis gekregen. 



Naast het basistarief (een bedrag per persoon per overnachting) onderscheiden we een 
drietal andere (forfaitaire) tarieven die daarvan zijn afgeleid.  
Er zijn nu – vrij vertaald - tarieven voor: 

• een seizoenplaats op een kampeerterrein. 
• een vaste jaarplaats op een kampeerterrein; 
• een vaste seizoenplaats op een kampeerterrein 

Deze methodiek is in september 2007 door uw raad geëvalueerd. Bij de behandeling is 
vastgesteld dat de methodiek in 2008 kan worden gehandhaafd. Op verzoek van uw raad 
wordt in 2008 onderzoek uitgevoerd in de branche naar deze methodiek. Tevens wordt in 
oktober 2008 conform uw besluit in september 2007 de branche door het college 
geïnformeerd over het tarief van 2009, onder voorbehoud van besluitvorming in de raad. 
 
Het afgelopen jaar heeft een optimalisatieproces plaatsgevonden van de heffing 
Toeristenbelasting. 

• De registratie is aangescherpt en vindt nu in een daartoe bestemde applicatie plaats; 
• Er vindt jaarlijkse controle plaats op de zakelijke verhuur; 
• Het aangifteproces is gestructureerd; 
• In 2008 vindt een uitgebreide controle en inventarisatie plaats op de particuliere 

markt. We verwachten hieruit wel een verhoging van het bestand te kunnen 
realiseren, maar kunnen daar op dit moment nog geen conclusies aan verbinden. 

 
In de eerste kwartaalrapportage van 2008 hebben we gemeld dat de opbrengsten 
toeristenbelasting 2007 achterbeleven bij de verwachte, en in de jaarrekening 2007 
bijgestelde, opbrengst van € 1.130.000.  We hebben in de eerste rapportage de begroting 
2008 bijgesteld, maar gewacht met het structureel bijstellen, omdat we nog geen compleet 
beeld hadden van de opbrengsten 2007.  
Inmiddels hebben we wel goed in beeld wat de werkelijke opbrengst toeristenbelasting gaat 
worden. Door de verscherpte controles op de toeristenbelasting menen we hiermee, 
afgezien van de onder aandachtsbolletje 4 genoemde inventarisatie, een goede basis te 
hebben voor een structurele meerjarenraming. 
 

Totaal opgelegd 2007 incl verminderingen   € 1.160.000  
Nog op te leggen naheffingen   €      40.000  
Totaal verwachting 2007   €  1.200.000  

 
In 2008 is een verhoging op het tarief doorgevoerd van 20%. Als uitgangspunt voor de 
begroting 2009 spreken we daarom van een opbrengst van € 1.200.000 verhoogd met 20% 
=  
€ 1.440.000. De in de kaderbrief vermelde verhoging van 2% kan hierbij worden geteld. 
Totale opbrengst 2009 wordt € 1.468.800. Als we als uitgangspunt nemen hetzelfde aantal 
overnachtingen als in 2007 (1,2 miljoen) kan het tarief per overnachting voor 2009 op € 1,20 
blijven. 
 
Tarieven toeristenbelasting 

 2007 2008 
 

2009 

Basistarief 
 €     1,00 €      1,20 €   1,20 

Vaste jaarplaats 
 € 145 € 174 € 174 

Vaste seizoenplaats 
 € 145 € 174 € 174 

Seizoenplaats € 140,40 € 168,50 € 168,50 



 
2.7 Precariobelasting 
De belasting wordt geheven van degenen die voorwerpen hebben die zich bevinden op, 
onder of boven openbare gemeentegrond.  
In 2007 is door optimalisatie van het proces een verhoging tot stand gebracht van inkomsten. 
Een ambtelijke werkgroep werkt de verdere ontwikkeling van de diverse beleidsterreinen 
(terrassen, boten en tractoren) op zo kort mogelijke termijn verder uit. Door de periodieke 
controles wordt de actualiteit van de bestandsgegevens verbeterd. Ook de betrokkenheid 
van de belastingplichtigen wordt vergroot door toezending van een zgn. mutatieformulier. 
Dit alles heeft er voor gezorgd dat er een goed zicht is op de werkelijk te realiseren 
inkomsten. Voor 2008 werden de inkomsten begroot op € 72.000. In de kaderbrief is 
aangegeven een verhoging van 2% van de opbrengsten te ramen voor 2009. Dit resulteert in 
een te ramen opbrengst van € 73.440. 
 
2.8 Parkeerbelastingen 
Bij de parkeerbelastingen onderscheiden we drie soorten: 

1. parkeergelden 
2. parkeernaheffingsaanslagen (parkeerboetes) 
3. rechten parkeervergunningen 

 
1. parkeergelden 
Voor voertuigen die op bepaalde dagen en tijden geparkeerd worden, op daartoe 
aangewezen openbare parkeerplaatsen, is de eigenaar van het voertuig parkeergeld 
verschuldigd. Het doel van de belasting is het reguleren van parkeergedrag en 
verkeersstromen.  
    
2. naheffingsaanslagen (parkeerboetes) 
Als geen of onvoldoende parkeergeld is betaald worden naheffingsaanslagen opgelegd. Wij 
hanteren het door het rijk vastgestelde maximumtarief. Voor 2008 wordt dat € 49. De boete 
bestaat daarnaast nog uit een bedrag dat gelijk is aan het parkeergeld voor maximaal 1 uur 
parkeren. 
 
3. rechten parkeervergunningen 
Aan inwoners en bedrijven binnen het betaald parkeergebied kan, onder voorwaarden, 
vergunning worden verleend tot gratis parkeren in hun zone. De vergunning geeft géén 
garantie op een parkeerplaats. Voor 2007 is besloten om de eerste bewonersvergunning 
gratis te verstrekken voor de duur van de raadsperiode (tot en met 31 december 2010). 
Mocht tijdens deze periode een kentekenwijziging optreden dan wordt wel het gangbare 
tarief in rekening gebracht. 
 
Met ingang van 2008 wordt het parkeerterrein Hargen aan Zee voortaan in eigen beheer 
geëxploiteerd. Voor 2009 worden inkomsten verwacht van € 50.000. 
 
In 2008 zijn, als gevolg van een taakstelling van de raad om de parkeerinkomsten met  
€ 500.000 te verhogen, de tarieven met meer dan 20% verhoogd naar € 1,- voor de kernen 
Bergen en Schoorl en € 1,50 voor Egmond aan Zee en Bergen aan Zee.  
In de kaderbrief is aangegeven voor 2009 een inflatiecorrectie toe te passen van 2%.  
Dit betekent een verhoging van de parkeeropbrengsten met € 47.000. Doorgerekend naar de 
tarieven zou dit een verhoging van € 0,02 voor de kernen Bergen en Schoorl en € 0,03 voor 
de kernen Bergen aan Zee en Egmond aan Zee betekenen. Onderzoek naar parkeertarieven 
in de regio of bij vergelijkbare plaatsen toont aan dat het gemiddelde uurtarief in 
winkelkernen aan de kust € 1,17 bedraagt en in badplaatsen € 1,50. We stellen voor het 
tarief voor Bergen aan Zee en Egmond aan Zee daarom te handhaven op € 1,50. Om in lijn 
te blijven met de omliggende gemeenten en om toch de meeropbrengst van € 47.000 te 



halen, stellen we voor om het parkeertarief van de kernen Bergen en Schoorl te verhogen 
van € 1,- naar € 1,05. 
2.9 Marktgelden 
Voor het innemen van een standplaats wordt marktgeld geheven. Het voorstel is om de 
tarieven 2009 te verhogen met 2,0%. 
 
Tarieven marktgeld: 
 

 2007 2008 2009 
Per  m1 per dag €   1,22 €  1,24 €   1,26 
Per  m1 per kwartaal € 12,62 €12,87 € 13,13 

 
2.10 Grafrechten 
Grafrechten worden geheven voor het begraven van personen en voor het onderhoud van 
de begraafplaatsen. Om te komen tot een éénduidig beleid voor de begraafplaatsen in de 
verschillende kernen is in september 2007 een beleidsplan vastgesteld door uw raad. De 
daarin gedane aanbevelingen moeten verder worden uitgewerkt. Duidelijk is dat het 
percentage van de kostendekkendheid omhoog gaat naar ongeveer 70-75% in zo’n 10 jaar 
tijd. In 2008 was het percentage op basis van de begrote kosten 62%. Daarnaast is in 2004 
een afspraak gemaakt voor het niet meer dan trendmatig verhogen van de tarieven (naast 
een éénmalig forsere stijging). Ten opzichte van de begrote inkomsten 2008 stijgen deze in 
2009 met 2% naar  
€ 400.860. 
 
2.11 Leges 
Alle tarieven van de legesverordening blijven gehandhaafd op het niveau 2008 plus 
inflatiecorrectie. Dit is niet van toepassing voor: 

• de bouwleges: de bouwkosten zijn reeds onderhevig aan de prijscompensatie; 
• de leges voor reisdocumenten en rijbewijzen voor het rijkslegesdeel. Het rijk stelt 

daarvan de tarieven vast. Het is wel toegepast op het gemeentelijke leges deel. 



 
3.  Opbrengstoverzicht 
Het overzicht geeft een vergelijking tussen de werkelijke opbrengsten over 2007, de 
ramingen 2008 na de eerste kwartaalrapportage en de begroting 2008.  
Dat betekent: 

• een tariefsverhoging van 1,5% voor de OZB; 
• een tariefsverhoging van 2% voor de overige heffingen; 
• geen procentuele verhoging voor de parkeervergunningen; 
• voor zover van toepassing: verwerking van enige autonome ontwikkelingen, 

waaronder de areaaluitbreiding bij de OZB en het gereed komen van 
vakantiewoningen voor de forensenbelasting 

 
          
prod.nr Belastingsoort Rek 2007 Begroting 2008 na 

1e 
kwartaalrapportage 

Begroting 
2009 

          
6.004.01 Leges huwelijken 55.915 44.261 45.146
6.004.02 Leges ov.burg.stand 10.127 10.590 10.801
6.004.03 Leges rijbewijzen 149.029 109.789 117.705
6.004.04 Leges reisdocumenten 157.736 147.068 150.009
6.004.05 Leges GBA 27.610 25.453 36.162
6.004.06 Leges APV 14.156 11.102 11.324
6.004.07 Leges gehand.park.krt 6.693 5.747 5.862
6.120.01 Leges gebruiksvergunn. 6.564 5.009 5.109
6.215.01 Parkeergelden 1.755.819 2.367.213 2.408.471
6.215.02 Parkeernaheffingsaansl. 280.906 387.600 395.532
6.215.02 Rechten parkeervergunn. 213.164 290.180 290.180
6.311.01 Marktgelden 15.069 15.499 15.788
6.724.02 Begrafenisrechten 380.260 391.240 399.065
6.725.01 Afvalstoffenheffing 4.049.436 4.100.696 3.661.630
6.726.01 Rioolrechten 2.047.184 2.432.315 3.129.278
6.823.01 Leges bouwvergunningen 878.632 846.007 862.334
6.931.01 OZB gebruikers niet-

woningen 
779.450 735.005 767.200

6.932.01 OZB eigenaren 5.613.344 5.855.100 5.944.432
6.935.01 Forensenbelasting 670.306 825.453 1.024.513
6.936.01 Toeristenbelasting 1.029.143 1.350.000 1.440.000
6.937.01 Hondenbelasting 220.178 220.000 224.399
6.939.01 Precariobelasting 80.293 78.029 79.589
  Totaal generaal 18.441.014 20.253.356 20.717.546
 
 
 
 
 
 
 
4. Lokale lastendruk 



Onder lokale lastendruk wordt verstaan het totaal aan woonlasten van de drie voornaamste 
gemeentelijke heffingen voor particuliere huishoudens, te weten de OZB, de 
afvalstoffenheffing en de rioolrechten.  
 
Om de gemiddelde woonlastenstijging voor een woningeigenaar te berekenen zijn de 
volgende uitgangspunten gekozen: 

• een gemiddelde woningwaarde van € 336.000; 
• in 2009 geldt bij de OZB een tarief van 0,09%; 
• de afvalstoffenheffing 2008 bedraagt voor een meerpersoonshuishouden € 280; 
• het rioolrecht 2008 bedraagt € 179. 

  
Eigenaren krijgen gemiddeld een totale woonlast van € 761. Deze bestaat uit: 

• OZB    € 302 
• Afvalstoffenheffing € 280 
• Rioolrechten  € 179 

 
In 2008 was dit € 743. In 2009 is de stijging van de totale woonlasten voor eigenaren 2,4% 
ten opzichte van 2008.  
 
Om de gemiddelde woonlastenstijging voor een huurder te berekenen zijn de volgende 
uitgangspunten gekozen: 

• geen aanslag gebruikersdeel woningen; 
• de afvalstoffenheffing 2008 bedraagt voor een meerpersoonshuishouden € 280; 
• het rioolrecht 2008 bedraagt € 179. 

 
Huurders krijgen gemiddeld een totale woonlast van € 459. Deze bestaat uit 

• Afvalstoffenheffing € 280 
• Rioolrechten  € 179 

 
In 2008 was dit € 452. In 2009 is de stijging van de totale woonlasten voor huurders 1,5% ten 
opzichte van 2008. 
 
5. Kwijtscheldingsbeleid  
Om belastingplichtige burgers die niet of nauwelijks in staat zijn belasting te betalen 
tegemoet te komen is in 2005 een kwijtscheldingsbeleid vastgesteld. 
Onze burgers kunnen voor de volgende gemeentelijke belastingen kwijtschelding aanvragen: 

• Rioolrechten 
• Afvalstoffenheffing 

Voor de uitvoering van de aanvragen om kwijtschelding is samenwerking gezocht met het 
Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier. 
Op basis van de cijfers uit 2006 en 2007 houden we rekening met 430 gehonoreerde 
kwijtscheldingverzoeken. Dit betekent een last van rond € 197.000. Deze is verantwoord op 
de post minimabeleid. 
 
6. Overige onderwerpen 
Eind 2007 is gestart met onderzoek naar uitbesteding van het belastingproces inclusief 
invordering. Inmiddels zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Alkmaar. De colleges van 
Bergen en Alkmaar zijn voornemens in oktober 2008 een intentieverklaring tot samenwerking 
te tekenen. Aan deze intentieverklaring wordt een stappenplan toegevoegd. 
 



Tarieventabel behorende bij de “Verordening reinigingsheffingen 2009”. 
 
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                 € 210,-- 
1.1.2. indien dat perceel wordt gebruikt door meer dan één persoon                 € 280,-- 
1.1.3. voor een 2e woning/vakantiewoning                 € 210,--           
1.1.4. voor een extra mini-container met een inhoud van 140 liter                 € 103,-- 
1.1.5. voor een extra mini-container met een inhoud van 240 liter                 € 177,-- 
1.1.6.   voor een extra set mini-containers                 € 280,--  
       
Hoofdstuk 2 Maatstaf en tarief reinigingsrechten 
2.1 Het recht voor het ophalen van grijs afval bedraagt per kalenderjaar: 
2.1.1. per perceel                 € 280,--     
2.1.2. voor een extra mini-container met een inhoud van 140 liter                 € 103,-- 
2.1.3. voor een extra mini-container met een inhoud van 240 liter                 € 177,-- 
 
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                € 186,--    
 
 
Behoort bij het raadsbesluit van 16 december 2008 tot vaststelling van de  
“Verordening reinigingsheffingen 2009”. 
 
de griffier,                                                                                 de voorzitter,       
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LEGESVERORDENING 2009 
 
 

Tarieventabel 
 
 
Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2009 
 
 
Indeling tarieventabel 
 
 
Hoofdstuk   1 Algemeen 
Hoofdstuk   2 Bestuursstukken 
Hoofdstuk   3 Burgerlijke Stand 
Hoofdstuk   4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
Hoofdstuk   5 Bouwgerelateerde leges 
Hoofdstuk   6 Brandbeveiligingsverordening en gebruiksvergunningen 
Hoofdstuk   7 Gemeentearchief 
Hoofdstuk   8 Kiezersregister 
Hoofdstuk   9 Reisdocumenten 
Hoofdstuk 10 Rijbewijzen 
Hoofdstuk 11  Wet op de Kansspelen 
Hoofdstuk 12 Drank- en  Horecawet 
Hoofdstuk 13  Winkeltijdenwet 
Hoofdstuk 14 Huisvestingswet 
Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer 
Hoofdstuk 16 Wet op de Openluchtrecreatie 
Hoofdstuk 17 Diversen 
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Hoofdstuk   1 Algemeen  
1.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van:  
1.1.1. gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een 

andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 
per pagina 

 
 
 €        4,20   

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

 

1.1.2.1. per pagina op papier van A4-formaat €         0,85 
1.1.2.2. per pagina op papier van A3-formaat €         1,30 
1.1.3. Het tarief  bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het  

verstrekken van: 
 

1.1.3.1. een kopie bouwtekening €         6,75 
1.1.3.2. een kopie bestemmingsplan €         1,60 
1.1.3.3. een kopie bestemmingsplan in kleur €         3,65 
1.1.4. een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 

wettelijke regeling een tarief is opgenomen 
 
€       16,35 

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

 
 
 
€         4,25 

   
Hoofdstuk   2 Bestuursstukken  
2.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het  

verstrekken van: 
 

2.1.1. de programmabegroting van de gemeente €       25,10 
2.1.2. de productenraming van de gemeente €       36,20 
2.1.3. de gemeenterekening (programmabegroting) €       43,55 
2.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten 

van een abonnement voor een kalenderjaar: 
 

2.2.1. op de agenda's met de daarbij behorende voorstellen, notulen en stukken van de  
gemeenteraad en de raadscommissies, mits afgehaald op het gemeentehuis, per jaar 

 
€       26,50 

2.2.2. op de agenda's met de daarbij behorende voorstellen, notulen en stukken, indien per post 
bezorgd per jaar van: 
één bepaalde raadscommissie 
twee of meer raadscommissie 
de gemeenteraad 
de gemeenteraad en één commissie 
de gemeenteraad en alle commissies 

 
 
€       40,10 
€       53,20 
€       80,00 
€     120,00 
€     133,10 

2.3. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het  
verstrekken van: 

 

2.3.1. een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening €       28,00 
2.3.2. een afschrift  van elke andere verordening, voor zover elders in de verordening niet anders 

geregeld: 
- per bladzijde 
- met een maximum van 

 
 
€         0,95 
€       13,30 
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Hoofdstuk   2 Burgerlijke Stand  
3.1. Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk/geregistreerd partnerschap 

op: 
 

3.1.1 maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur €     294,00   
3.1.2. buiten bovengenoemde uren met uitzondering van het bepaalde in 3.1.3. €     360,00 
3.1.3. maandag en woensdag van 09.00 tot 9.15 uur in het gemeentehuis kosteloos    
3.2. Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk/geregistreerd partnerschap:  
3.2.1. in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek €     294,00 
3.2.2. buiten dagen en/of uren genoemd onder 3.1.1. en 3.2.1. €     360,00 
3.3. Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een 

huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap in een daartoe aangewezen 
trouwlocatie ingevolge artikel 77 A, van het Burgerlijk Wetboek 

 
 
€     294,00 

3.3.1. Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap op het gemeentehuis 

 
€       75,00 

3.4. Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een trouwboekje of 
partnerschapsboekje met: 

 

3.4.1. leren omslag €       27,00 
3.4.2. plastic omslag €         7,95 
3.5. Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een duplicaat trouwboekje of 

partnerschapsboekje met: 
 

3.5.1. leren omslag €       27,00 
3.5.2. plastic omslag €         7,95 
3.5.3. De tarieven als bedoeld onder 3.4.1. en 3.4.2. worden verhoogd indien de tekst kalligrafisch 

is aangebracht met: 
 
€       11,40 

3.5.4. indien later kind of kinderen worden bijgeschreven €         2,95 
3.5.5. Het tarief bedraagt ter zake van het optreden van een ambtenaar als getuige bij een 

huwelijk/geregistreerd partnerschap 
 
€       13,50 

3.6. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een lijst waarop vermeld: 

 
 

3.6.1. alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover 
plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elke op die lijst vermelde aangifte  

 
€         5,85 

3.6.2. alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren voor elk op 
die lijst vermeld paar 

 
€         5,85 

3.7. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten 
van een abonnement op het verstrekken van lijsten als in 3.6.1. en 3.6.2. bedoeld: 

 

3.7.1. voor de periode van drie maanden €       29,30 
3.7.2. voor de periode van een jaar €       67,90 
3.8. Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke 

Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 
 
€         8,20 

3.9. Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een 
afschrift c.q.uittreksel van de Burgerlijke Stand als bedoeld in artikel 2, lid a, b, en d van de 
Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit 
akten burgerlijke stand (Stb. 1969, 36) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of 
gewijzigd. 

 
 
 
€       11,10 

3.9.1. Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een 
verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 2 lid c van de Wet rechten 
burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke 
stand of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd. 

 
 
 
€      20,00 
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Hoofdstuk   4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens  
4.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt 

onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de 
gemeentelijke basisadministratie moet worden geraadpleegd. 

 

4.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:  
4.2.1. tot het verstrekken van gegevens: 

per verstrekking 
 
€         6,85 

4.2.1.1. tot het verstrekken van gegevens via DigiD: 
per verstrekking 

 
€         5,00 

4.2.2. tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de 
periode van één jaar: 

 
 

4.2.2.1. voor     100 verstrekkingen     (per verstrekking) 
voor     500 verstrekkingen     (per verstrekking) 
voor  1.000 verstrekkingen     (per verstrekking) 

€         4,05 
€         3,75 
€         3.50 

4.2.3. tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van 
verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de 
gemeente 

 
€       28,25 

4.3. Voor de toepassing van onderdeel 4.4. wordt onder één verstrekking verstaan één of meer 
gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens; 

 

4.4. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van gegevens: 
per verstrekking 

 
 
€         6,85 

4.4.1. tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de 
periode van één jaar: 

 

4.4.1.1. voor     100 verstrekkingen     (per verstrekking) 
voor     500 verstrekkingen     (per verstrekking) 
voor  1.000 verstrekkingen     (per verstrekking) 

€         4,05 
€         3,75 
€         3,50 

4.5. In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in 
artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

 
 
€         2,30 

4.6. Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke 
basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier 

 
€       10,50 

4.7. Het tarief bedraagt ter zake voor de verstrekking van een:  
4.7.1. afschrift persoonslijst €       14,00 
4.7.2. verstrekking protocollering €         5,50 
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Hoofdstuk   5 Bouwen en Milieu  
   
 Bouwkosten  
5.1. Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingskosten (exclusief 

omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve 
voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit werk, of voor zover 
deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het 
normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of 
gewijzigd. 

 

   
 Bouwvergunningen  
5.2. Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van:  
5.2.1.1 een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of een, op 

basis van genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden 
verleend, 50% van het overeenkomstig 5.2.2., onderscheidenlijk 5.2.4. berekende tarief met 
een minimum van € 104,75; 
indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor een op basis van het 
schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor 
geheven leges met deze leges verrekend. 

 

5.2.1.2. een aanvraag tot beoordeling van een principeverzoek met betrekking tot de vraag of 
vrijstelling van het ter plaatse geldende bestemmingsplan verleend kan worden. 
Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouw-, aanlegvergunning of vrijstelling 
gebruik voor een op basis van het principeverzoek in behandeling wordt genomen, worden 
de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend; 

 
€     104,75 

5.2.2. een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning als bedoeld in artikel  1, 
eerste lid, onderdeel q, van de Woningwet: 
bouwkosten tot € 250.000,00 
indien de bouwkosten minder bedragen dan € 250.000,00, 1,80 % van de bouwkosten met 
een minimum van € 92,50; 
bouwkosten vanaf € 250.000,00  
indien de bouwkosten € 250.000,00 bedragen of meer, 
vermeerderd met 1,44% van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 250.000,00 te boven 
gaan; 

 
 
 
 
 
 
€  4.500,00 
 
 

5.2.3. een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onderdeel p, van de Woningwet:  
bouwkosten tot € 250.000,00 
indien de bouwkosten minder bedragen dan € 250.000,00, 2,27% van de bouwkosten met 
een minimum van € 104,75;  
bouwkosten vanaf € 250.000,00  
indien de bouwkosten € 250.000,00 bedragen of meer, 
vermeerderd met 1,80% van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 250.000,00 te boven 
gaan; 

       
 
 
 
 
 
€  5.675,00 
 
 

5.2.4. een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 
56a, tweede lid, van de Woningwet: 
bouwkosten tot € 250.000,00  
met een minimum van € 104,75; 
bouwkosten vanaf € 250.000,00 
indien de bouwkosten € 250.000,00 bedragen of meer, 
vermeerderd met 1,08% van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 250.000,00 te boven 
gaan; 

 
 
 
 
 
€  3.400,00 
 
 

5.2.5. een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde bouwvergunning eerste fase, als 
bedoeld in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet: 
bouwkosten tot € 250.000,00  
indien de bouwkosten minder bedragen dan € 250.000,00, 1,36% van de bouwkosten met 
een minimum van € 104,75; 
bouwkosten vanaf € 250.000,00 
indien de bouwkosten € 250.000,00 bedragen of meer,  
vermeerderd met 1,08% van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 250.000,00 te boven 
gaan; 

 
 
 
 
 
 
€  3.400,00 
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5.2.6.1. een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld artikel 
56a, derde lid, van de Woningwet: 
bouwkosten tot € 250.000,00  
indien de bouwkosten minder bedragen dan € 250.000,00, 2,27% van de bouwkosten met 
een minimum van € 104,75; 
bouwkosten vanaf € 250.000,00 
indien de bouwkosten € 250.000,00 bedragen of meer,  
vermeerderd met 1,80% van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 250.000,00 te boven 
gaan; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.6.2. Op de onder 5.2.6.1. te berekenen kosten worden de op grond van  5.2.4. berekende en in 
rekening gebrachte leges, in mindering gebracht, met dien verstande dat geen  
restitutie van de op grond van 5.2.4. in rekening gebrachte leges kan plaatsvinden. 

 

   
 Teruggaaf  
5.3.1. Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op het 

bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een 
vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik gemaakt is, worden de voor de 
oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is 
door toepassing van het tarief als vermeld onder 5.2.2., onderscheidenlijk 5.2.3., 5.2.4., 
5.2.5. of 5.2.6.1. met dien verstande dat zij niet minder dan € 92,50 bij 5.2.2. en € 104,75  bij 
5.2.3., 5.2.4., 5.2.5. of 5.2.6.1 zullen bedragen. 
Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is, dat naar de 
omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is. 

 

5.3.2.1. Indien binnen 12 maanden na verlening de vergunning schriftelijk wordt ingetrokken en 
van een verleende bouw-, aanleg- of sloop- vergunning geen gebruik is gemaakt wordt 
teruggaaf van 30% van de geheven leges verleend. 

 

5.3.2.2. Indien binnen twee maanden na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een bouw-, aanleg of sloopvergunning doch voor het verlenen van de 
vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt teruggaaf van 70% van de geheven 
leges verleend. 

 

5.3.2.3. Indien op een later tijdstip dan in 5.3.2.2. bedoeld na het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een bouw-, aanleg- of sloopvergunning doch voor het 
verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt teruggaaf van 50% 
van de geheven leges verleend. 

 

5.3.2.4. Indien de gevraagde bouw-, aanleg of sloopvergunning niet wordt verleend, wordt 
teruggaaf van 30% van de geheven leges verleend. 

 

5.3.2.5. Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwaanvraag betrekking heeft op een 
eerder ingediend bouwplan, waarvan de bouwaanvraag op verzoek van de aanvrager, 3 
maanden voorafgaand aan het indienen, is ingetrokken o.g.v. 5.3.2.2 of 5.3.2.3 worden 
de voor de oorspronkelijke aanvraag geheven leges verrekend met het bedrag dat 
verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld onder 5.2.2., onderscheidenlijk 
5.2.3., 5.2.4., 5.2.5. of 5.2.6.1. met dien verstande dat zij niet minder dan € 92,50 bij 5.2.2. 
en € 104,75 bij 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5. of 5.2.6.1 zullen bedragen. 
Indien reeds teruggaaf heeft plaatsgevonden als vermeld onder 5.3.2.2 of 5.3.2.3 wordt met 
onverminderde toepassing van het voorgaande alleen de resterende resp. 30% of 50% 
verrekend.   

 

5.3.2.6. Teruggaaf van de leges ter zake van de onder 5.3.2.1. t/m 5.3.2.5. genoemde 
omstandigheden vindt niet plaats indien de te verlenen teruggaaf minder bedraagt dan  

 
€       50,50 

   
 Overschrijving bouw-/sloopvergunning  
5.4.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

overschrijven van de bouw- en/of sloopvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de 
bouwverordening. 

 
 
€       32,00 
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 Verhogingen in verband met projectbesluit of wijziging, ontheffing of afwijking 
bestemmingsplan 

 

5.5.1. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet 
worden verleend met toepassing van artikel 50 derde lid onder a of artikel 50 zesde lid 
van de Woningwet (ontwerpbestemmingsplan), wordt het overeenkomstig artikel 5.2.2., 
onderscheidenlijk 5.2.3., 5.2.4. of 5.2.5. berekende bedrag verhoogd met  

   
 
 
€     104,75 

5.5.2. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet 
worden verleend met toepassing van artikel 51, vierde lid, van de Woningwet (beschermd 
dorpsgezicht) wordt het overeenkomstig artikel 5.2.2., onderscheidenlijk 5.2.3., 5.2.4. of 
5.2.5. berekende bedrag verhoogd met 

 
 
 
€     104,75 

5.5.3. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet 
worden verleend met toepassing van artikel 3.6 lid 1 onder c, 3.38 lid 4, 3.22, 3.23 of 6.12 
lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig artikel 5.2.2., 
onderscheidenlijk 5.2.3., 5.2.4. of 5.2.5. berekende bedrag verhoogd met 

 
 
 
€     210,00 

5.5.4. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet 
worden verleend met toepassing van artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke 
ordening,  wordt het overeenkomstig artikel 5.2.2., onderscheidenlijk 5.2.3., 5.2.4. of 5.2.5. 
berekende bedrag verhoogd met  

 
 
 
€     366,25 

5.5.5. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet 
worden verleend met toepassing van artikel 3.10, 3.40 (projectbesluit) of 3.8 (herziening 
bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig artikel 
5.2.2., onderscheidenlijk 5.2.3., 5.2.4. of  5.2.5. berekende bedrag,  
bouwkosten tot € 45.000,00 
indien de bouwkosten minder bedragen dan € 45.000,00, verhoogd met 
bouwkosten vanaf € 45.000,00 
indien de bouwkosten € 45.000,00 bedragen of meer, vermeerderd met 1,44% van het 
bedrag waarmee de bouwkosten de € 45.000,00 te boven gaan. 

 
 
 
 
 
€    366,25 
 
 
 

5.5.6. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet 
worden verleend met toepassing van artikel 6.12 lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening of 
artikel 50a lid 3 van de Woningwet wordt het overeenkomstig artikel 5.2.2. 
onderscheidenlijk 5.2.3., 5.2.4. of 5.2.5. berekende bedrag verhoogd met 
Deze verhoging vindt geen toepassing indien de met de ontheffing gepaard gaande kosten 
krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden 
verhaald.  

 
 
 
€     104,75 

   
 Verhogingen in verband met toetsing aan welstandscriteria  
5.6.1. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een lichte 

bouwvergunning nodig is wordt verleend en toetsing aan welstandscriteria als bedoeld in 
artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden wordt: 

 

5.6.1.1. indien hierover niet het advies van de welstandscommissie wordt ingewonnen, wordt het 
overeenkomstig 5.2.2 berekende bedrag niet verhoogd; 

 

5.6.1.2. indien hierover het advies van de welstandscommissie wordt ingewonnen, het 
overeenkomstig 5.2.2. berekende bedrag verhoogt met € 25,00, vermeerderd met 0,14% van 
de bouwsom tot een maximum van € 2000,00. 

 

5.6.2. In de op grond van 5.2., met uitzondering van 5.2.1.2. en 5.2.2., te berekenen kosten zitten 
de kosten van het eerste advies van de welstandcommissie inbegrepen. Indien een 
bouwplan binnen een beoordelingsfase meer dan eenmaal naar de welstandscommissie 
moet worden gezonden leiden de extra  te maken kosten die hiermee samenhangen tot een 
verhoging van de te berekenen leges. De extra verhoging per keer dat een bouwplan zoals 
bedoeld in 5.2., met uitzondering van 5.2.1.2., extra in de welstandscommissie moet worden 
ingebracht, bedraagt € 20,00, vermeerderd met 0,112% van de bouwsom tot een maximum 
van € 1.600,00. 

 

   
 Verhogingen en/of beoordelingen in verband met bodem en geluid  
5.7.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

beoordelen van de onderzoeksopzet van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van 
de bodem, als bedoeld in paragraaf 1.2.6, onderdeel e, van de bijlage bij het Besluit 
indieningvereisten aanvraag bouwvergunning en artikel 2.1.5 van de bouwverordening:  
indien de aanvraag de resultaten betreft van een historisch onderzoek 
indien de aanvraag de resultaten betreft van een verkennend bodemonderzoek 
indien de aanvraag de resultaten betreft van een nader bodemonderzoek 

 
 
 
 
€       77,00 
€     308,00 
€     462,00 

5.7.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het  
beoordelen van: 
een saneringsplan 
een evaluatierapport van een uitgevoerde sanering 

 
 
€     462,00 
€     770,00 

5.7.3. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het  
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beoordelen van een onderzoeksrapport naar de kwaliteit van de grond, als bedoeld in 
het bouwstoffenbesluit 

 
€     231,00 

5.7.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5.2. t/m 5.5.5. wordt, indien de aanvraag betrekking 
heeft op een bouwplan voor een woning of een andere geluidsgevoelige bestemming 
waarvoor op grond van de Wet geluidhinder een ontheffing wordt verleend inzake het 
wegverkeerslawaai voor het onder 5.5.4 en 5.5.5 gestelde op grond van:  
een aanwezige 30-km zone; 
een woonerf; 
een geluidskaart  
of waarvan op grond van de Wet geluidshinder de geluidsbelasting op de gevel berekend 
moet worden en is aangetoond dat de geluidsbelasting op de gevel niet hoger is dan 50 
d(B)A, het overeenkomstig artikel 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3 of 5.2.5 berekende bedrag 
verhoogd met 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€       77,00 

5.7.5. Onverminderd het bepaald in artikel 5.5.2 t/m 5.5.5 wordt, indien de aanvraag 
betrekking heeft op een bouwplan voor een woning of een andere geluidsgevoelige 
bestemming waarvoor op grond van de Wet geluidshinder de geluidbelasting op de gevel 
berekend moet worden en is aangetoond dat de geluidsbelasting op de gevel hoger is 
dan 50 d(B)A en derhalve een verzoek om een hogere waarde moet worden gedaan, het 
overeenkomstig artikel 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3 t/m 5.2.5 berekende bedrag verhoogd 
met 

 
 
 
 
 
€     770,00 

5.7.6. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een beoordeling van een 
akoestisch rapport nodig is ter onderbouwing van het bepaalde in afdeling 3.1 van het 
Bouwbesluit wordt het overeenkomstig artikel 5.2.2 en 5.2.6.1 berekende bedrag verhoogd 
met 

 
 
€     616,00 

   
 Verhogingen algemeen  
5.8.1. Indien een aanvraag betrekking heeft op een bouwplan dat reeds zonder vergunning is 

gebouwd, in aanbouw is, dan wel in afwijking van de verleende bouwvergunning is 
gerealiseerd, wordt het overeenkomstig 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.4, of 5.2.5 
berekende bedrag verhoogd met 1% van de bouwkosten met dien verstande dat zij niet 
minder dan € 92,50  bij 5.2.2. en € 104,75  bij 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5. of 5.2.6.1 zullen bedragen.

 

5.8.2. Voor zover het voor het verlenen van de dienst noodzakelijk is dat extern advies wordt 
ingewonnen, wordt zulks voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag of het 
verzoek aan de aanvrager meegedeeld. Of een extern advies noodzakelijk is, is ter 
beoordeling van het college. De leges worden in dat geval verhoogd met de voorafgaand 
aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe 
advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door de gemeenteambtenaar als 
bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de gemeentewet is opgesteld. 

 

5.8.3. In de op grond van 5.2., met uitzondering van 5.2.1.1. en 5.2.1.2., te berekenen kosten zitten 
de kosten voor de toetsing van de constructieve gegevens inbegrepen. Indien een bouwplan 
binnen een beoordelingsfase meer dan eenmaal op constructieve gegevens getoetst 
moet worden leiden de extra  te maken kosten die hiermee samenhangen tot een verhoging 
van de te berekenen leges. De extra verhoging per keer dat een bouwplan zoals bedoeld in 
5.2., met uitzondering van 5.2.1.1. en 5.2.1.2., extra op de constructieve gegevens wordt 
getoetst, bedragen 
bouwkosten tot € 400.000,00 
indien de bouwkosten minder bedragen dan € 400.000,00, 0,025% van de bouwkosten 
met een minimum van € 84,00; 
bouwkosten vanaf € 400.000,00 
indien de bouwkosten € 400.000,00 bedragen of meer,  
vermeerderd met 0,1% van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 400.000,00 te boven 
gaan tot een maximum van € 4.000,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€     100,00 
 

5.8.4. Indien een aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor advies ingewonnen 
wordt bij de agrarische beoordelingscommissie om krachtens wettelijk voorschrift af 
te handelen wordt het overeenkomstig 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.4, of 5.2.5 
berekende bedrag verhoogd met  
indien de aanvraag de resultaten betreft van een standaard advies 
indien de aanvraag de resultaten betreft van een nieuwe vestiging of bedrijfsverplaatsing 
indien de aanvraag de resultaten betreft van een uitgebreid advies 

 
 
 
 
€     468,00 
€     572,00 
€     780,25 
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 Aanlegvergunning  
5.9. Onder aanlegkosten wordt in dit artikel verstaan:  

alle kosten (exclusief omzetbelasting) direct verband houdende met het werk, geen 
bouwwerk zijnde , of uit te voeren werkzaamheden. 

 

5.9.1.  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
en van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder a of artikel 3.38 lid 3, 
aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (aanlegvergunningen), 
aanlegkosten tot € 22.500,00  
indien de aanlegkosten minder bedragen dan € 22.500,00 
aanlegkosten vanaf € 22.500,00 
indien de aanlegkosten € 22.500,00 bedragen of meer,  
vermeerderd met 0,515% van de aanlegkosten 

    
 
 
 
€     297,50 
 
€     297,50 

5.9.2. Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegver- 
vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 3.6 lid 1 onder a of c, 3.22,  
3.23 of 3.38 lid 4, 3.10 of 3.40 (projectbesluit) of 3.8 (herziening bestemmingsplan) van de   
Wet ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig in 5.9.1 berekende bedrag verhoogd met

 
 
 
€     383,25 

5.9.3. Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een 
aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 6.12, lid 6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig in 5.9.1 berekende bedrag verhoogd met  
Deze verhoging vindt geen toepassing indien de met de ontheffing gepaard gaande 
kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn 
of worden verhaald. 

 
 
€     104,75 

5.9.4. Indien de aanvraag betrekking heeft op het aanleggen van oppervlakte verharding tot 50 m2 
of het rooien en vellen van hout gewassen die niet hoger zijn dan 3 m is artikel 5.9.1. niet 
van toepassing en geldt een standaardtarief van  

 
 
€       67,75 

   
 Bestemmingsplan wijziging/ontheffing/afwijking en ontheffing verbodsbepaling 

exploitatieplan 
 

5.10.1. Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van 
ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, lid 1 onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, lid 4e Wet ruimtelijke 
ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een vergunning is vereist als 
bedoeld in 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5 of 5.2.6, is vereist en geen sprake is van  
werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is als bedoeld in 5.9  

 
 
 
 
€     349,50 

5.10.2. Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het 
bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a of tot het verkrijgen van een 
projectbesluit als bedoeld artikel 1, lid 1 onder f of 3.8 (herziening bestemmingsplan) van 
de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een  
bouwvergunning is vereist als bedoeld in 5.2.2,  onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5 of 5.2.6.1, is 
vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning 
vereist is als bedoeld in 5.9. 

 
 
 
 
 
 
€     465,50 

5.10.3. Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van 
ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld 
in artikel 6.12 lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een 
bouwplan waarvoor een vergunning is vereist als bedoeld in 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 
5.2.5 of 5.2.6, is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een 
aanlegvergunning vereist is als bedoeld in 5.9 
Deze verhoging vindt geen toepassing indien de met de ontheffing gepaard gaande kosten 
krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden 
verhaald. 

 
 
 
 
 
€     104,75 

   
 Sloopvergunning  
5.11. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 van de bouwverordening 
en/of artikel 37 van de Monumentenwet 1988; 

 
 
€     129,00 

   
 Overig  
5.12. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:  
5.12.1. het ter inzage leggen of verstrekken van uittreksels of afschriften van plannen, kaarten of 

tekeningen, voor elk kwartier dat met deze werkzaamheden is gemoeid 
 
€         6,10 

5.12.2. het verstrekken van fotokopieën van bestemmingsplannen per pagina op papier van  
A4-formaat 

 
€         1,60 

5.12.3. voor een exemplaar in kleuren van elk op zichzelf staand bestemmingsplan van de 
gemeente indien voorradig al dan niet met bijbehorende voorschriften  

 
€     533,95 

5.12.4. voor een ongekleurd exemplaar van elk op zichzelf staand bestemmingsplan van de 
gemeente indien voorradig al dan niet met bijbehorende voorschriften  

 
€       64,25 
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5.12.5 de Bouwverordening, inclusief de toelichting op de bouwverordening, de 
Woningwet en inclusief de toelichting op de Bouwverordening 

 
€    104,80 

5.12.6. het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking, 
met uitzondering van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 
artikel 11 jo artikel 12 van de Monumentenwet 1988, voor zover daarvoor niet elders in dit 
hoofdstuk een tarief is opgenomen 

 
 
 
€     104,80 

5.12.7. een afschrift van de welstandsnota €     104,80 
5.12.8. fotokopieën van de welstandsnota, per pagina op A4-formaat €         0,85 
   
Hoofdstuk   6 Brandbeveiligingsverordening en gebruiksvergunningen  
6.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het  

verstrekken van: 
 

6.1.1. een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als 
bedoeld in artikel 2.11.1. van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerk,en, voor een  
bouwwerk, ingedeeld conform de brandveiligeheidsconcepten uitgegeven door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken (1e druk) 
 
Dit tarief wordt verhoogd met een bedrag per 100m2 dat de gebruiksoppervlakte als bedoeld 
in het normblad NEN 2580 van het bouwwerk groter is dan 500m2. Deze verhoging bedraagt 
voor:  a.   onderwijsgebouwen per 100 m2 

b. gezondheidszorggebouwen, logiesgebouwen, bijzondere woongebouwen 
en alle overige gebouwen per 100 m2 

Bij gebouwen met een gecombineerde gebruiksfunctie wordt de toeslag per m2 
bepaald door de gebruiksfunctie met het grootste gebruiksoppervlak. 

 
 
 
€     518,00 
 
 
 
€       13,00 
 
€       27,00 

6.1.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen 
van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.11.6. van het  Besluit brandveilig gebruik 
bouwwerk 

 
 
€       74,00 

6.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:  
6.2.1. het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van 

een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1. van de brandbeveiligingsverordening  
Dit tarief wordt verhoogd met een bedrag van 
per 300 m2 of gedeelte daarvan, dat de gebruiksoppervlakte als bedoeld in het 
normblad NEN 2580 van de inrichting groter is dan 300 m2.  

 
€     148,20 
 
€       74,00 

6.2.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen 
van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.1.1. lid 3 van de 
brandbeveiligingsverordening  

 
 
€       74,00 

6.3. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot een 
ontheffing van het verbod vuur te stoken of te hebben in de inrichting als bedoeld in artikel 
2.3.5. tweede  
lid van de brandbeveiligingsverordening.  

 
 
€       74,00 

6.4. een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de Brandbeveiligingsverordening €       27,75 
   
Hoofdstuk   7 Gemeentearchief  
7.1. Het tarief van het op verzoek opsporen van documenten uit het gemeentearchief, voor ieder 

daaraan besteed kwartier bedraagt 
 
€         8,25 

7.2. Het tarief van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
fotokopie van een in het gemeentearchief berustende stuk, per pagina bedraagt stuk, per 
pagina 

 
€         0,65 

   
Hoofdstuk   8 Kiezersregister   
8.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het  

verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, 
bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb. 1989, 423) 

 
 
€         4,05 

   
Hoofdstuk   9 Reisdocumenten  
9.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:   
9.1.1. tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een 

reisdocument voor vreemdelingen 
 
€       49,60 

9.1.2. tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan  
een nationaal paspoort als bedoeld in 9.1.1. (zakenpaspoort) 

 
€       55,40 

9.1.3. tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de 
Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander 
wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 

 
 
€       49,60 

9.1.4. tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 9.1.1., 9.1.2. en 9.1.3.  
direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument 

 
€         8,75 
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9.1.5 tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven 

reisdocument als bedoeld in 9.1.1., 9.1.2. en 9.1.3.  
 
€       20,35 

9.1.6. tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) €       41,75 
9.1.7. tot het afgeven van een reisdocument, indien aan de aanvrager reeds eerder een  

reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag - anders dan door overmacht – 
niet compleet kan worden overlegd:  
wordt de verschuldigde leges verhoogd met 

 
 
 
€       22,30 

9.2.1. de tarieven als genoemd in de onderdelen 9.1.1., 9.1.2. en 9.1.3. alsmede in 9.1.6 worden bij 
spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 

 
€       41,00 

9.2.2. het tarief als genoemd in 9.2.1. wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw 
reisdocument als bedoeld in 9.1.1., 9.1.2. en 9.1.3. en het bijschrijven van één of meer  
kinderen als bedoeld in 9.1.4. slechts één keer per reisdocument berekend 

 
 
 

9.2.3. het tarief als genoemd in 9.1.5. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per 
bijschrijvingsticker van  

 
€       19,50 

   
Hoofdstuk 10 Rijbewijzen  
10.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 
 
€       40,75 

10.2. tot het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd 
verstrekt, welk document bij de aanvraag anders dan door overmacht, niet compleet kan  
worden overlegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met  

 
 
€       18,20 

10.3. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen 

 
€         5,50 

10.4. Het tarief als genoemd in 10.1 wordt bij spoedlevering vermeerderd met een bedrag van €       30,00 
   
Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen  
11.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de 
kansspelen (Stb. 1964, 483) 

 
 
 

11.1.1. voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat €       57,65 
11.1.2. voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten,  

voor de eerste speelautomaat 
voor iedere volgende speelautomaat 

 
€       57,65 
€       34,70 

11.1.3. voor een periode korter dan twaalf maanden wordt berekend het tijdsevenredig deel van de 
in 11.1.1 en 11.1.2 genoemde bedragen 

 

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

 
€       14,10 

11.3. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning) 

 
€       14,10 

   
Hoofdstuk 12 Drank- en Horecawet  
12.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag t verkrijgen van 

een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386) 
 
€     260,30 

12.2. Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een  
ontheffing of een verklaring als bedoeld in de artikelen van de Drank- en Horecawet geldt het 
tarief zoals dat is opgenomen in het Algemeen uitvoeringsbesluit Drank- en Horecawet  
(Besluit van 13 juli 1967, Stb. 404) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd. 

 

12.3. Ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor het  
verstrekken van zwak alcoholhoudende drank voor gebruik tijdens een bijzondere 
gelegenheid van zeer tijdelijke aard als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet 

 
 
€       19,30 

   
Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet  
13.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:  
13.1.1. voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182), of het 

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)  
 
€         7,95 

13.1.2. tot het verlenen van toestemming om een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing over 
te dragen aan een ander 

 
€         7,95 

13.1.3. tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing €         7,95 
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Hoofdstuk 14 Huisvestingswet  
14.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:   
14.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte  

aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a. van de 
Huisvestingswet 

 
 
€       95,40 

14.1.2. tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere  
woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet 

 
€       30,60 

14.1.3. tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in 
onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de 
Huisvestingwet 

 
 
€       30,60 

14.1.4. tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de  
Huisvestingwet 

 
€       30,60 

   
Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer  
15.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:   
15.1.1. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk en direct 
samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten  

 
 
€       34,80 

15.1.2. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 15.1.1. 

 
€       26,20 

15.1.3. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1. van het Voertuigenreglement 
(Stb. 1994, 450) 

 
€       34,70 

15.1.4. tot het verkrijgen van een gehandicapten parkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer  

 
€       31,60 

15.1.5. voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het  inrichten van een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats 

 
€     167,90 

   
Hoofdstuk 16 Wet op de openluchtrecreatie  
16.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:  
16.1.1. tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op de 

Openluchtrecreatie 
 
€     266,90 

16.1.2. tot het verkrijgen van een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder b 
en c van de Wet op de Openluchtrecreatie  

 
€     132,85 

16.1.3. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 13 van de Wet op de 
openluchtrecreatie  

 
€       66,50 

16.1.4. tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 24 van de Wet  
op de openluchtrecreatie 

 
€       16,60 

   
Hoofdstuk 17 Diversen  
17.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:  
17.1.1. tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag €       31,25 
17.1.2. tot het verkrijgen van een attestatie de vita €         6,85 
17.1.3. tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening €         6,85 
17.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 

bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens: 
  
 

17.2.1. indien het afschrift bestaat uit ten hoogste 49 pagina’s €         6,85 
17.2.2. indien het afschrift bestaat uit 50 tot 100 pagina’s €       33,75 
17.2.3. indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 pagina’s €       49,30 
17.3. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:  
17.3.1. tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning op particuliere grond: 

voor een dag 
 
€       11,25 

17.3.2. voor een week €       24,80 
17.3.3. voor een maand €       33,00 
17.3.4. voor een half jaar €       82,70 
17.3.5. voor een jaar €       88,80 
17.4. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verkrijgen van een standplaatsvergunning op gemeente grond 
 
€       15,25 

17.5. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:  
17.5.1. om een vergunning voor het gebruiken van een onroerende-zaak voor het maken van 

handelsreclame 
 
€       69,30 

17.5.2. om een vergunning voor het plaatsen van reclameborden en/of het ophangen van 
spandoeken 

€       22,40 

17.5.3. voor het plaatsen van een aankondiging op de gemeentelijke evenementenborden €       22,40 
17.5.4. tot het verkrijgen van een ventvergunning voor een dag €       15,20 
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17.5.5. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van het 
sluitingsuur wanneer deze geldig is gedurende: 
één dag 
één maand 
één kalenderkwartaal, half kalenderjaar of één kalenderjaar 

 
 
€       16,10 
€       26,80 
€       72,20 

17.5.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 
vergunning voor het voor publiek enige vertoning te geven, een tentoonstelling, bazaars, 
fancyfairs en dergelijke gelegenheden te houden, muziek of zang ten gehore te brengen of 
enige verrichtingen tot ontspanning of vermaak te organiseren of toe te laten dat een 
dergelijke handeling wordt verricht op of aan de openbare weg, in hotels, restaurants of 
andere voor het publiek toegankelijke inrichtingen: 
voor een vergunning geldig voor één dag 
voor een vergunning geldig voor twee dagen 
voor een vergunning geldig voor drie dagen 
voor een vergunning geldig voor vier dagen 
voor een vergunning geldig voor vijf dagen 
voor een vergunning geldig voor zes dagen 
voor een vergunning geldig voor één week 
voor een vergunning geldig voor één maand 
voor een vergunning geldig voor één jaar 

 
 
 
 
 
 
€       16,40
€       19,50
€       22,40 
€       24,80 
€       30,50 
€       36,25 
€       38,70 
€       66,75 
€     222,35 

17.5.5.2. voor een vergunning tot het ten gehore brengen van muziek en/of het gesproken woord door 
middel van een geluidswagen, per dag 

 
€       15,20 

17.5.5.3. een kennisgeving voor een incidentele festiviteit (art. 4.1.3. APV - geluidsnormen) €       15,75 
17.5.5.4. In afwijking van het bepaalde in artikel 17.6.5.1. bedraagt het tarief voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het houden van evenementen met meer 
dan één activiteit 

 
 
€     277,35 

17.5.5.5 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van: 

 

17.5.5.5.1. een vergunning voor het organiseren van een evenement niet vallende onder 17.6.5.1. van 
dit hoofdstuk 

 
€       69,50 

17.5.6. tot het verkrijgen van een vergunning/ontheffing ten behoeve van het gebruik van het strand 
voor evenementen, manifestaties etc.: 

 

17.5.6.1. voor een dag €     144,80 
17.5.6.2. voor een week €     582,70 
17.5.7. tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Luchtvaartwet €       39,50 
17.5.8. tot het verkrijgen van een ontheffing van enigerlei bepaling of het verlenen van een 

vergunning voor zover niet hiervoor genoemd 
 
€       15,75 

17.6. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een kermisvergunning 

 
€       15,75 

17.7. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verlenen van een vergunning tot het houden van een vaartuig c.q. boot op het strand voor 
passagiersvervoer en/of beroepsmatige activiteiten 

 
 
€       68,25 

17.8. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de verordening op het gebruik van woningen als tweede 
woning 

 
 
€       66,40 

17.9. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of 
wijzigen van een stand- of ligplaatsvergunning voor woonwagens en ligschepen 

 
€       49,25 

17.10. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van 
een vergunning voor het afleveren van vuurwerk als bedoeld in artikel 2.7.2. eerste lid van de 
A.P.V. 

 
€       15,75 

17.10.1. voor een ontheffing voor het bezigen van klein vuurwerk als bedoeld in artikel 2.7.3., vierde 
lid van de A.P.V. 

 
€       15,75 

17.11. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning 
voor het aanleggen van een uitrit/uitwegvergunning, het veranderen van een bestaande 
uitweg naar de weg en voor het hebben van een uitweg waarbij gebruik wordt gemaakt van 
de weg  

 
 
€       67,90 

17.12. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:  
17.12.1. naturalisatie, enkelvoudig verzoek, hoog tarief €     372,45 
17.12.2. naturalisatie, enkelvoudig verzoek, laag tarief €     247,55 
17.12.3. naturalisatie, gemeenschappelijk verzoek, hoog tarief €     472,35 
17.12.4. naturalisatie, gemeenschappelijk verzoek, laag tarief €     348,55 
17.12.5. enkelvoudige optie €     141,50 
17.12.6. gemeenschappelijke optie €     241,40 
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17.13. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijgen van 
een kap/rooivergunning 

 
€       22,60 

17.14.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het 
verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van 
werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2., derde lid, van de Telecommunicatiewet 

 
 
€     277,30 

17.14.1.1. indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten 
verhardingen, per strekkende meter sleuf vermeerderd met 
en per lasgat vermeerderd met 

 
€         5,55 
€       13,80 

17.14.1.2. indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, per strekkende 
meter sleuf vermeerderd met 
en per lasgat vermeerderd met 

 
€         4,00 
€       11,30 

17.14.2. Het in 17.14.1. genoemde bedrag wordt:  
17.14.2.1. indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere 

beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met 
 
€     554,50 

17.14.2.2. indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, 
verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding 
aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college 
van burgemeester en wethouders is opgesteld.  

 

17.14.2.3. indien een begroting als bedoeld in 17.14.2.2. is uitgebracht, wordt een melding in behandeling 
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is 
gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

17.14.2.4. Het tarief bedoeld in onderdeel 17.14.1. wordt verminderd met de van de melder verkregen of 
te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de 
werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan 
nihil kan bedragen.  

 

 
 
 
 
Behoort bij raadsbesluit van 16 december 2008 tot vaststelling van de “legesverordening 2009”. 
 
 
 
 
 
de griffier, 
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Tarieventabel behorende bij de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2009” 
 
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 €     1.076,00
1.1.2. op een urnengraf €        624,00
1.1.3. op een kindergraf €        427,00
1.1.4. op een grafkelder €     2.371,00
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 €        546,00
1.2.2. op een urnengraf €        272,00
1.2.3. op een kindergraf €        221,00
1.2.4. op een grafkelder €     1.145,00
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: 
 
€        518,00

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

 
€        260,00

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

 
€        133,00

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 €        780,00
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 €        409,00
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 €        183,00
2.7. Voor het begraven op een zaterdag 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 de dagen en 
uren als 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: €        283,00
3.2. Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnengraf wordt geheven: €        283,00
3.3. Voor het bijzetten van een asbus of urn op een graf of  op een urnengraf wordt 

geheven: 
 
€        115,00

3.4. Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis wordt geheven: €        115,00
3.4.1. Voor het in gebruik nemen van een urnennis voor een periode van 10 jaar wordt 

geheven: 
 
€        449,00

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

 
€        896,00

3.5. Voor het verstrooien van de as van een gecremeerde wordt geheven: €        144,00
3.5.1. Voor een inscriptie voor een periode van 10 jaar op het  monument bij de 

verstrooiakker wordt geheven: 
 
€        121,00

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 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 de dagen en 
uren als 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 

 
 
 
€          74,00
€          57,00
€          57,00
€          57,00

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. 

 

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  

 
 
€        101,00

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 Gebruik aula  
5.1. Voor het opgraven/herbegraven van een stoffelijk overschot, behalve indien dit 

geschiedt op rechterlijk gezag, wordt geheven: 
 
€     1.053,00

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 

 
 
€        283,00
€        143,00
€        143,00
€        143,00

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 €        389,00
5.5. Voor het op verzoek opgraven of schudden van een familiegraf op drie diep €     1.074,00
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 

 
 
€        131,00

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 

 
 
€        190,00

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 

 
 
€        261,00

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 

 
 
 
€          75,00

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 

 
 
€          53,00

 
 
 
 
 
 
 
 
Behoort bij raadsbesluit van 16 december 2008 tot vaststelling van de “verordening 
lijkbezorgingsrechten 2009". 
 
 
 
 
 
de griffier,         de voorzitter, 
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	Hoofdstuk   1
	Algemeen
	1.1
	Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van:
	1.1.1.
	gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een
	1.1.2.
	afschriften, doorslagen of  fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze
	1.1.2.1.
	per pagina op papier van A4-formaat
	1.1.2.2.
	per pagina op papier van A3-formaat
	1.1.3.
	Het tarief  bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
	1.1.3.1.
	een kopie bouwtekening
	1.1.3.2.
	een kopie bestemmingsplan
	1.1.3.3.
	een kopie bestemmingsplan in kleur
	1.1.4.
	een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere
	1.1.5.
	stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt,
	Hoofdstuk   2
	Bestuursstukken
	2.1.
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
	2.1.1.
	de programmabegroting van de gemeente
	2.1.2.
	de productenraming van de gemeente
	2.1.3.
	de gemeenterekening (programmabegroting)
	2.2.
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten
	2.2.1.
	op de agenda's met de daarbij behorende voorstellen, notulen en stukken van de 
	2.2.2.
	op de agenda's met de daarbij behorende voorstellen, notulen en stukken, indien per post
	2.3.
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het  verstrekken van:
	2.3.1.
	een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening
	2.3.2.
	een afschrift  van elke andere verordening, voor zover elders in de verordening niet anders geregeld:
	Hoofdstuk   2
	Burgerlijke Stand
	3.1.
	Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk/geregistreerd partnerschap op:
	3.1.1
	maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur
	3.1.2.
	buiten bovengenoemde uren met uitzondering van het bepaalde in 3.1.3.
	3.1.3.
	maandag en woensdag van 09.00 tot 9.15 uur in het gemeentehuis
	3.2.
	Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk/geregistreerd partnerschap:
	3.2.1.
	in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek
	3.2.2.
	buiten dagen en/of uren genoemd onder 3.1.1. en 3.2.1.
	3.3.
	Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap in een daartoe aangewezen trouwlocatie ingevolge artikel 77 A, van het Burgerlijk Wetboek
	3.3.1.
	Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap op het gemeentehuis
	3.4.
	Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje met:
	3.4.1.
	leren omslag
	3.4.2.
	plastic omslag
	3.5.
	Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje met:
	3.5.1.
	leren omslag
	3.5.2.
	plastic omslag
	3.5.3.
	De tarieven als bedoeld onder 3.4.1. en 3.4.2. worden verhoogd indien de tekst kalligrafisch is aangebracht met:
	3.5.4.
	indien later kind of kinderen worden bijgeschreven
	3.5.5.
	Het tarief bedraagt ter zake van het optreden van een ambtenaar als getuige bij een huwelijk/geregistreerd partnerschap
	3.6.
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop vermeld:
	3.6.1.
	alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elke op die lijst vermelde aangifte 
	3.6.2.
	alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren voor elk op die lijst vermeld paar
	3.7.
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten als in 3.6.1. en 3.6.2. bedoeld:
	3.7.1.
	voor de periode van drie maanden
	3.7.2.
	voor de periode van een jaar
	3.8.
	Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier
	3.9.
	Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift c.q.uittreksel van de Burgerlijke Stand als bedoeld in artikel 2, lid a, b, en d van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (Stb. 1969, 36) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.
	3.9.1.
	Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 2 lid c van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.
	Hoofdstuk   4
	Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
	4.1.
	Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie moet worden geraadpleegd.
	4.2.
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
	4.2.1.
	tot het verstrekken van gegevens:
	4.2.1.1.
	tot het verstrekken van gegevens via DigiD:
	4.2.2.
	tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:
	4.2.2.1.
	voor     100 verstrekkingen     (per verstrekking)
	4.2.3.
	tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente
	4.3.
	Voor de toepassing van onderdeel 4.4. wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
	4.4.
	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:
	per verstrekking
	4.4.1.
	tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:
	4.4.1.1.
	4.5.
	In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
	4.6.
	Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier
	4.7.
	Het tarief bedraagt ter zake voor de verstrekking van een:
	4.7.1.
	afschrift persoonslijst
	4.7.2.
	verstrekking protocollering
	Hoofdstuk   5
	Bouwen en Milieu
	Bouwkosten
	5.1.
	Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingskosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.
	Bouwvergunningen
	5.2.
	Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van:
	5.2.1.1
	indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.
	5.2.1.2.
	5.2.2.
	5.2.3.
	5.2.4.
	5.2.5.
	5.2.6.1.
	5.2.6.2.
	5.3.1.
	5.3.2.1.
	5.3.2.2.
	5.3.2.3.
	5.3.2.4.
	5.3.2.5.
	5.3.2.6.
	5.4.1.
	5.5.1.
	5.5.2.
	5.5.3.
	5.5.4.
	5.5.5.
	5.5.6.

	Verhogingen in verband met toetsing aan welstandscriteria
	5.6.1.

	Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een lichte bouwvergunning nodig is wordt verleend en toetsing aan welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden wordt:
	5.6.1.1.

	indien hierover niet het advies van de welstandscommissie wordt ingewonnen, wordt het overeenkomstig 5.2.2 berekende bedrag niet verhoogd;
	5.6.1.2.

	indien hierover het advies van de welstandscommissie wordt ingewonnen, het overeenkomstig 5.2.2. berekende bedrag verhoogt met € 25,00, vermeerderd met 0,14% van de bouwsom tot een maximum van € 2000,00.
	5.6.2.

	In de op grond van 5.2., met uitzondering van 5.2.1.2. en 5.2.2., te berekenen kosten zitten de kosten van het eerste advies van de welstandcommissie inbegrepen. Indien een bouwplan binnen een beoordelingsfase meer dan eenmaal naar de welstandscommissie moet worden gezonden leiden de extra  te maken kosten die hiermee samenhangen tot een verhoging van de te berekenen leges. De extra verhoging per keer dat een bouwplan zoals bedoeld in 5.2., met uitzondering van 5.2.1.2., extra in de welstandscommissie moet worden ingebracht, bedraagt € 20,00, vermeerderd met 0,112% van de bouwsom tot een maximum van € 1.600,00.
	Verhogingen en/of beoordelingen in verband met bodem en geluid
	5.7.1.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de onderzoeksopzet van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in paragraaf 1.2.6, onderdeel e, van de bijlage bij het Besluit indieningvereisten aanvraag bouwvergunning en artikel 2.1.5 van de bouwverordening: 
	5.7.2.
	5.7.3.
	5.7.4.

	Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5.2. t/m 5.5.5. wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan voor een woning of een andere geluidsgevoelige bestemming waarvoor op grond van de Wet geluidhinder een ontheffing wordt verleend inzake het wegverkeerslawaai voor het onder 5.5.4 en 5.5.5 gestelde op grond van: 
	5.7.5.

	Onverminderd het bepaald in artikel 5.5.2 t/m 5.5.5 wordt, indien de aanvraag
	5.7.6.

	Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een beoordeling van een akoestisch rapport nodig is ter onderbouwing van het bepaalde in afdeling 3.1 van het Bouwbesluit wordt het overeenkomstig artikel 5.2.2 en 5.2.6.1 berekende bedrag verhoogd met
	Verhogingen algemeen
	5.8.1.

	Indien een aanvraag betrekking heeft op een bouwplan dat reeds zonder vergunning is gebouwd, in aanbouw is, dan wel in afwijking van de verleende bouwvergunning is gerealiseerd, wordt het overeenkomstig 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.4, of 5.2.5 berekende bedrag verhoogd met 1% van de bouwkosten met dien verstande dat zij niet minder dan € 92,50  bij 5.2.2. en € 104,75  bij 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5. of 5.2.6.1 zullen bedragen.
	5.8.2.

	Voor zover het voor het verlenen van de dienst noodzakelijk is dat extern advies wordt ingewonnen, wordt zulks voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag of het verzoek aan de aanvrager meegedeeld. Of een extern advies noodzakelijk is, is ter beoordeling van het college. De leges worden in dat geval verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de gemeentewet is opgesteld.
	5.8.3.

	In de op grond van 5.2., met uitzondering van 5.2.1.1. en 5.2.1.2., te berekenen kosten zitten de kosten voor de toetsing van de constructieve gegevens inbegrepen. Indien een bouwplan binnen een beoordelingsfase meer dan eenmaal op constructieve gegevens getoetst moet worden leiden de extra  te maken kosten die hiermee samenhangen tot een verhoging van de te berekenen leges. De extra verhoging per keer dat een bouwplan zoals bedoeld in 5.2., met uitzondering van 5.2.1.1. en 5.2.1.2., extra op de constructieve gegevens wordt getoetst, bedragen
	5.8.4.

	Indien een aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor advies ingewonnen wordt bij de agrarische beoordelingscommissie om krachtens wettelijk voorschrift af te handelen wordt het overeenkomstig 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.4, of 5.2.5 berekende bedrag verhoogd met 
	Aanlegvergunning
	5.9.

	Onder aanlegkosten wordt in dit artikel verstaan: 
	alle kosten (exclusief omzetbelasting) direct verband houdende met het werk, geen bouwwerk zijnde , of uit te voeren werkzaamheden.
	5.9.1. 

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot
	5.9.2.

	Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegver- vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 3.6 lid 1 onder a of c, 3.22, 
	3.23 of 3.38 lid 4, 3.10 of 3.40 (projectbesluit) of 3.8 (herziening bestemmingsplan) van de   Wet ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig in 5.9.1 berekende bedrag verhoogd met
	5.9.3.

	Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 6.12, lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig in 5.9.1 berekende bedrag verhoogd met 
	5.9.4.

	Indien de aanvraag betrekking heeft op het aanleggen van oppervlakte verharding tot 50 m2 of het rooien en vellen van hout gewassen die niet hoger zijn dan 3 m is artikel 5.9.1. niet van toepassing en geldt een standaardtarief van 
	Bestemmingsplan wijziging/ontheffing/afwijking en ontheffing verbodsbepaling exploitatieplan
	5.10.1.

	Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, lid 1 onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, lid 4e Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een vergunning is vereist als bedoeld in 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5 of 5.2.6, is vereist en geen sprake is van 
	werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is als bedoeld in 5.9 
	5.10.2.

	Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a of tot het verkrijgen van een projectbesluit als bedoeld artikel 1, lid 1 onder f of 3.8 (herziening bestemmingsplan) van 
	de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een 
	bouwvergunning is vereist als bedoeld in 5.2.2,  onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5 of 5.2.6.1, is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is als bedoeld in 5.9.
	5.10.3.

	Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 6.12 lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een vergunning is vereist als bedoeld in 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5 of 5.2.6, is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is als bedoeld in 5.9
	Sloopvergunning
	5.11.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 van de bouwverordening en/of artikel 37 van de Monumentenwet 1988;
	Overig
	5.12.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
	5.12.1.

	het ter inzage leggen of verstrekken van uittreksels of afschriften van plannen, kaarten of tekeningen, voor elk kwartier dat met deze werkzaamheden is gemoeid
	5.12.2.

	het verstrekken van fotokopieën van bestemmingsplannen per pagina op papier van 
	A4-formaat
	5.12.3.

	voor een exemplaar in kleuren van elk op zichzelf staand bestemmingsplan van de gemeente indien voorradig al dan niet met bijbehorende voorschriften 
	5.12.4.

	voor een ongekleurd exemplaar van elk op zichzelf staand bestemmingsplan van de gemeente indien voorradig al dan niet met bijbehorende voorschriften 
	5.12.5

	de Bouwverordening, inclusief de toelichting op de bouwverordening, de Woningwet en inclusief de toelichting op de Bouwverordening
	5.12.6.

	het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking, met uitzondering van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 11 jo artikel 12 van de Monumentenwet 1988, voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen
	5.12.7.

	een afschrift van de welstandsnota
	5.12.8.

	fotokopieën van de welstandsnota, per pagina op A4-formaat
	Hoofdstuk   6

	Brandbeveiligingsverordening en gebruiksvergunningen
	6.1.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het  verstrekken van:
	6.1.1.
	6.1.2.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.11.6. van het  Besluit brandveilig gebruik bouwwerk
	6.2.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
	6.2.1.

	het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1. van de brandbeveiligingsverordening 
	6.2.2.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.1.1. lid 3 van de brandbeveiligingsverordening 
	6.3.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot een ontheffing van het verbod vuur te stoken of te hebben in de inrichting als bedoeld in artikel 2.3.5. tweede 
	lid van de brandbeveiligingsverordening. 
	6.4.

	een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de Brandbeveiligingsverordening
	Hoofdstuk   7

	Gemeentearchief
	7.1.

	Het tarief van het op verzoek opsporen van documenten uit het gemeentearchief, voor ieder daaraan besteed kwartier bedraagt
	7.2.

	Het tarief van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een fotokopie van een in het gemeentearchief berustende stuk, per pagina bedraagt stuk, per pagina
	Hoofdstuk   8

	Kiezersregister 
	8.1.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
	verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb. 1989, 423)
	Hoofdstuk   9

	Reisdocumenten
	9.1.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 
	9.1.1.

	tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen
	9.1.2.

	tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan 
	een nationaal paspoort als bedoeld in 9.1.1. (zakenpaspoort)
	9.1.3.

	tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)
	9.1.4.

	tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 9.1.1., 9.1.2. en 9.1.3. 
	direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument
	9.1.5

	tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 9.1.1., 9.1.2. en 9.1.3. 
	9.1.6.

	tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)
	9.1.7.

	tot het afgeven van een reisdocument, indien aan de aanvrager reeds eerder een 
	reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag - anders dan door overmacht – 
	niet compleet kan worden overlegd: 
	9.2.1.

	de tarieven als genoemd in de onderdelen 9.1.1., 9.1.2. en 9.1.3. alsmede in 9.1.6 worden bij spoedlevering vermeerderd met een bedrag van
	9.2.2.

	het tarief als genoemd in 9.2.1. wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 9.1.1., 9.1.2. en 9.1.3. en het bijschrijven van één of meer 
	kinderen als bedoeld in 9.1.4. slechts één keer per reisdocument berekend
	9.2.3.

	het tarief als genoemd in 9.1.5. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van 
	Hoofdstuk 10

	Rijbewijzen
	10.1

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
	10.2.

	tot het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag anders dan door overmacht, niet compleet kan 
	worden overlegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met 
	10.3.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen
	10.4.

	Het tarief als genoemd in 10.1 wordt bij spoedlevering vermeerderd met een bedrag van
	Hoofdstuk 11

	Wet op de kansspelen
	11.1.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483)
	11.1.1.

	voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat
	11.1.2.

	voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, 
	11.1.3.

	voor een periode korter dan twaalf maanden wordt berekend het tijdsevenredig deel van de in 11.1.1 en 11.1.2 genoemde bedragen
	11.2.

	Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) 
	11.3.

	Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)
	Hoofdstuk 12

	Drank- en Horecawet
	12.1.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag t verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386)
	12.2.

	Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
	ontheffing of een verklaring als bedoeld in de artikelen van de Drank- en Horecawet geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Algemeen uitvoeringsbesluit Drank- en Horecawet 
	(Besluit van 13 juli 1967, Stb. 404) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.
	12.3.

	Ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor het 
	verstrekken van zwak alcoholhoudende drank voor gebruik tijdens een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet
	Hoofdstuk 13

	Winkeltijdenwet
	13.1.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
	13.1.1.

	voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182), of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183) 
	13.1.2.

	tot het verlenen van toestemming om een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander
	13.1.3.

	tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing
	Hoofdstuk 14

	Huisvestingswet
	14.1.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 
	14.1.1

	tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte 
	aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a. van de Huisvestingswet
	14.1.2.

	tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere 
	woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet
	14.1.3.

	tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingwet
	14.1.4.

	tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de 
	Huisvestingwet
	Hoofdstuk 15

	Verkeer en vervoer
	15.1.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 
	15.1.1.

	tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten 
	15.1.2.

	tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 15.1.1.
	15.1.3.

	tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1. van het Voertuigenreglement (Stb. 1994, 450)
	15.1.4.

	tot het verkrijgen van een gehandicapten parkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer 
	15.1.5.

	voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het  inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats
	Hoofdstuk 16

	Wet op de openluchtrecreatie
	16.1.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
	16.1.1.

	tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op de Openluchtrecreatie
	16.1.2.

	tot het verkrijgen van een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder b 
	en c van de Wet op de Openluchtrecreatie 
	16.1.3.

	tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 13 van de Wet op de openluchtrecreatie 
	16.1.4.

	tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 24 van de Wet 
	op de openluchtrecreatie
	Hoofdstuk 17

	Diversen
	17.1.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
	17.1.1.

	tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag
	17.1.2.

	tot het verkrijgen van een attestatie de vita
	17.1.3.

	tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening
	17.2.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:
	17.2.1.

	indien het afschrift bestaat uit ten hoogste 49 pagina’s
	17.2.2.

	indien het afschrift bestaat uit 50 tot 100 pagina’s
	17.2.3.

	indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 pagina’s
	17.3.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
	17.3.1.

	tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning op particuliere grond:
	17.3.2.

	voor een week
	17.3.3.

	voor een maand
	17.3.4.

	voor een half jaar
	17.3.5.

	voor een jaar
	17.4.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning op gemeente grond
	17.5.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
	17.5.1.

	om een vergunning voor het gebruiken van een onroerende-zaak voor het maken van handelsreclame
	17.5.2.

	om een vergunning voor het plaatsen van reclameborden en/of het ophangen van spandoeken
	17.5.3.

	voor het plaatsen van een aankondiging op de gemeentelijke evenementenborden
	17.5.4.

	tot het verkrijgen van een ventvergunning voor een dag
	17.5.5.

	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van het sluitingsuur wanneer deze geldig is gedurende:
	17.5.1.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het voor publiek enige vertoning te geven, een tentoonstelling, bazaars, fancyfairs en dergelijke gelegenheden te houden, muziek of zang ten gehore te brengen of enige verrichtingen tot ontspanning of vermaak te organiseren of toe te laten dat een dergelijke handeling wordt verricht op of aan de openbare weg, in hotels, restaurants of andere voor het publiek toegankelijke inrichtingen:
	17.5.5.2.

	voor een vergunning tot het ten gehore brengen van muziek en/of het gesproken woord door middel van een geluidswagen, per dag
	17.5.5.3.

	een kennisgeving voor een incidentele festiviteit (art. 4.1.3. APV - geluidsnormen)
	17.5.5.4.

	In afwijking van het bepaalde in artikel 17.6.5.1. bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het houden van evenementen met meer dan één activiteit
	17.5.5.5

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:
	17.5.5.5.1.

	een vergunning voor het organiseren van een evenement niet vallende onder 17.6.5.1. van dit hoofdstuk
	17.5.6.

	tot het verkrijgen van een vergunning/ontheffing ten behoeve van het gebruik van het strand voor evenementen, manifestaties etc.:
	17.5.6.1.

	voor een dag
	17.5.6.2.

	voor een week
	17.5.7.

	tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Luchtvaartwet
	17.5.8.

	tot het verkrijgen van een ontheffing van enigerlei bepaling of het verlenen van een vergunning voor zover niet hiervoor genoemd
	17.6.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een kermisvergunning
	17.7.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het houden van een vaartuig c.q. boot op het strand voor passagiersvervoer en/of beroepsmatige activiteiten
	17.8.

	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de verordening op het gebruik van woningen als tweede woning
	17.9.

	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een stand- of ligplaatsvergunning voor woonwagens en ligschepen
	17.10.

	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het afleveren van vuurwerk als bedoeld in artikel 2.7.2. eerste lid van de A.P.V.
	17.10.1.

	voor een ontheffing voor het bezigen van klein vuurwerk als bedoeld in artikel 2.7.3., vierde lid van de A.P.V.
	17.11.

	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het aanleggen van een uitrit/uitwegvergunning, het veranderen van een bestaande uitweg naar de weg en voor het hebben van een uitweg waarbij gebruik wordt gemaakt van de weg 
	17.12.

	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:
	17.12.1.

	naturalisatie, enkelvoudig verzoek, hoog tarief
	17.12.2.

	naturalisatie, enkelvoudig verzoek, laag tarief
	17.12.3.

	naturalisatie, gemeenschappelijk verzoek, hoog tarief
	17.12.4.

	naturalisatie, gemeenschappelijk verzoek, laag tarief
	17.12.5.

	enkelvoudige optie
	17.12.6.

	gemeenschappelijke optie
	17.13.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijgen van een kap/rooivergunning
	17.14.1.

	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2., derde lid, van de Telecommunicatiewet
	17.14.1.1.

	indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, per strekkende meter sleuf vermeerderd met
	17.14.1.2.

	indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, per strekkende meter sleuf vermeerderd met
	17.14.2.

	Het in 17.14.1. genoemde bedrag wordt:
	17.14.2.1.

	indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met
	17.14.2.2.

	indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 
	17.14.2.3.

	indien een begroting als bedoeld in 17.14.2.2. is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
	17.14.2.4.

	Het tarief bedoeld in onderdeel 17.14.1. wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen. 
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	Tarieventabel behorende bij de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2009”
	Hoofdstuk 2
	Begraven
	2.1.
	Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:
	2.2.
	Voor het begraven van een lijk van een kind beneden de leeftijd van 12 jaar wordt geheven:
	2.3.
	Voor het begraven van een lijk van een kind beneden de leeftijd van één jaar of een doodgeboren kind wordt geheven:
	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
	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
	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
	2.7.
	Voor het begraven op een zaterdag worden de rechten genoemd in 2..1, 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. en 2.6. verhoogd met:
	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:
	2.9.
	Onder buitengewone uren wordt verstaan tijdstippen anders dan de dagen en uren als 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:
	3.2.
	Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnengraf wordt geheven:
	3.3.
	Voor het bijzetten van een asbus of urn op een graf of  op een urnengraf wordt geheven:
	3.4.
	3.4.1.
	Voor het in gebruik nemen van een urnennis voor een periode van 10 jaar wordt geheven:
	3.4.2.
	Voor het in gebruik nemen van een urnennis voor een periode van 20 jaar wordt geheven:
	3.5.
	Voor het verstrooien van de as van een gecremeerde wordt geheven:
	3.5.1.
	Voor een inscriptie voor een periode van 10 jaar op het  monument bij de verstrooiakker wordt geheven:
	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.
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