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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Belastingverordeningen 2018 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
De volgende verordeningen vast te stellen: 
- Afvalstoffenheffing; 
- Forensenbelasting; 
- Kwijtschelding; 
- Leges en tarieventabel; 
- Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel; 
- Marktgelden; 
- OZB; 
- Parkeerbelastingen; 
- Precariobelasting en tarieventabel; 
- Precariobelasting kabels & leidingen; 
- Rioolheffing; 
- Aansluitvoorwaarden riolering; 
- Toeristenbelasting; 
- Watertoeristenbelasting. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 14 december 2017 
Zaaknummer : BB17.00517 
Voorstelnummer : RAAD170093 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 23 november 2017 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Belastingen 
Opsteller(s) : Jan Cramer 
Telefoonnummer : 088 909 7381 
Bijlagen:  : 17 
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 

Conform de programmabegroting 2018 en de modelverordeningen van de VNG wordt 
voorgesteld om de belastingverordeningen aan te passen en vast te stellen. Voor een 
toelichting wordt verwezen naar de ‘paragraaf lokale heffingen’.  
 

Lijkbezorgingsrechten 
Voorgesteld wordt om de tarieven marktconform vast te stellen en afgestemd op de  
omliggende gemeenten. Dit betekent concreet een verlaging van de tarieven voor 
asbestemmingen, meer variabele termijnen ‘kortere en langere termijnen’ en 
tariefdifferentiatie  ‘goedkope algemene graven en duurdere exclusieve graven’. Gezien de 
grote verschuivingen binnen de uitvaartbranche - meer cremeren en minder begraven - is het 
van belang om zowel de kosten van begraven in lijn te laten lopen met die van cremeren. De 
termijnen van de tarieven voor asbestemmingen dienen concurrerend te zijn met die van 
crematoria. Hierdoor wordt verlies van marktaandeel voorkomen. 
 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij de belastingverordeningen vaststelt. 
 
2 KEUZERUIMTE 
De tarieven te wijzigen, te handhaven of te harmoniseren. 
 
 

2.1 Beleidskaders 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de doelstellingen uit het collegeprogramma: 
Lokale lasten. 
 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 
n.v.t. 
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:  
Op grond van  artikel 216 van de Gemeentewet is geregeld, dat de raad bevoegd is tot het 
wijzigen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening. 
 
3 ADVIES 
 
3.1 Toelichting op het advies 
In de begroting 2018 zijn de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en rechten 
opgenomen. Dit voorstel is een vertaling van de begrote opbrengsten naar de tarieven voor 
de gemeentelijke belastingen. 
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Overwegingen van het college: 
OZB 
De OZB opbrengsten (exclusief areaal uitbreiding) worden jaarlijks verhoogd met maximaal 
het inflatie percentage Consumenten Prijs Index (CPI) voor alle huishoudens. We gebruiken 
daarvoor de stand van de verwachting van het Centraal Plan Bureau (CPB) per september 
van het huidige jaar. In de begroting wordt verder meerjarig een structurele stijging van 2% 
opgenomen aangezien dat het inflatiepercentage is waar de Europese Centrale Bank (ECB) 
op stuurt. Jaarlijks kan de raad besluiten dat hiervan afgeweken gaat worden. Voor 2018 
wordt voorgesteld om de OZB opbrengstenstijging (exclusief areaal uitbreiding) niet door te 
laten gaan.  
Voor de OZB worden concept tarieven voorgesteld in afwachting van de nog te ontvangen 
definitieve prognose van de waarde-ontwikkkeling. De definitieve tarieven worden in 
november 2017 in een memo van ons college aan uw raad gestuurd. Op deze manier wordt 
uw raad tijdig geïnformeerd voorafgaand aan de behandeling in de raadscommissie op 23 
november 2017. 
 
Afvalstoffenheffing 
De tarieven voor de afvalstoffenheffing worden conform de programmabegroting 2018 
voorgesteld. Het uitgangspunt is kostendekkendheid.  
 
Rioolheffing 
De tarieven voor de rioolheffing worden conform de programmabegroting voorgesteld.  
Ook hier is het uitgangspunt kostendekkendheid. 
 
Legestarieven 
Voorgesteld wordt om de legestarieventabel aan te passen, waarbij de huidige gemeentelijke 
tarieven, inclusief indexatie zijn onderbouwd door ‘De ANG connectie’ te Montfoort. De 
belangrijkste aanleiding hiervoor is de toename van het aantal landelijke bezwaar- en 
beroepszaken, die gericht zijn op de kostenonderbouwing van de leges. ANG heeft een 
analyse uitgevoerd op de overeenkomsten en de verschillen. Deze analyse heeft geleid tot 
de concept-legestarieventabel 2018 ten behoeve van de besluitvorming. 
 
Forensenbelasting 
De bepaling van het tarief voor de forensenbelasting is net als de OZB afhankelijk van de 
verwachte waardeontwikkeling van woningen. Daarom wordt ook voor de forensenbelasting 
een concept tarief voorgesteld. In de eerder genoemde memo aan uw raad zal ook het 
definitieve tarief worden voorgesteld. 

De aanslagen forensenbelasting 2018 zullen in 2019 worden opgelegd.  
 
Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting 
Voor 2018 wordt voorgesteld de (water)toeristenbelasting niet te verhogen ten opzichte van 
2017. 
 
Parkeerbelastingen 
De verordening parkeerbelastingen en de daarbij behorende tarieventabel zijn aangepast 
conform de programmabegroting 2018 en de Parkeerverordening 2018. Als gevolg daarvan 
worden de uurtarieven van de parkeerautomaten en de dagkaarten gelijkblijvend aan die van 
2017 voorgesteld. Voor de tarieven van parkeervergunningen wordt een verhoging van 2% 
voorgesteld. 
 
Voor de naheffingsaanslag parkeerbelastingen wordt voorgesteld om het landelijke 
maximumtarief van € 62,- vast te stellen. In 2017 was dit € 61,-. 
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Precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen. 
De Eerste Kamer heeft op 21 maart 2017 ingestemd met de beperking van de 
heffingsbevoegdheid voor de precariobelasting. Na 1 januari 2022 mag geen 
precariobelasting meer worden geheven over netwerken van nutsbedrijven die zich onder, 
op of boven openbare grond bevinden. Het tarief mag in de tussenliggende periode niet 
meer hoger worden dan het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016. Om deze reden wordt 
voorgesteld het tarief gelijkblijvend aan dat van 2016 en 2017 vast te stellen.  
 
Kwijtscheldingsbesluit 
Ter verhoging van de transparantie worden de bepalingen voor kwijtschelding vastgelegd in 
één besluit. Enerzijds worden in dit besluit de uitgangspunten van het gemeentelijke 
kwijtscheldingsbeleid vastgelegd en anderzijds de opsomming van de heffingen die wel, 
gedeeltelijk of niet in aanmerking voor kwijtschelding komen. 
 
3.2  
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal 
Legestarieven 
De legestarieventabellen van de BUCH gemeenten worden onderbouwd door ‘De ANG 
connectie’ te Montfoort. ANG voert tevens een analyse uit op de overeenkomsten en de 
verschillen.  
 
Lijkbezorgingsrechten 
De tarievenstructuur en opbouw van de lijkbezorgingsrechten verdient aanpassing en wordt - 
mede als gevolg daarvan - geharmoniseerd. 
 
 

3.4 Participatie, samenspel 
- 
 
3.5 Risico’s 
- 
 

3.6 Financiën 
 

 
3.7 Inkoop 
- 
 
3.8 Juridische Zaken 
- 
 

3.9 Communicatie 
In het gemeenteblad wordt bekend gemaakt dat de belastingverordeningen zijn vastgesteld. 
De verordeningen worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website en tevens 
beschikbaar gesteld op www.overheid.nl.  
 
3.10 Duurzaamheid 
- 
 

3.11 Veiligheid 
- 

http://www.overheid.nl/
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4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
In het gemeenteblad wordt bekend gemaakt dat de belastingverordeningen zijn vastgesteld. 
De verordeningen worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website en tevens 
beschikbaar gesteld op www.overheid.nl.  
 
5 BIJLAGEN 
De volgende belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen: 
- Afvalstoffenheffing; 
- Forensenbelasting; 
- Kwijtschelding; 
- Leges en tarieventabel; 
- Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel; 
- Marktgelden; 
- OZB; 
- Parkeerbelastingen; 
- Precariobelasting en tarieventabel; 
- Precariobelasting kabels & leidingen; 
- Rioolheffing; 
- Aansluitvoorwaarden riolering; 
- Toeristenbelasting; 
- Watertoeristenbelasting. 
 
  
6 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 

1. Tekstuele wijzigingen per belastingverordening.  
2. Tariefvergelijking lijkbezorgingsrechten 2017 BUCH en omliggende gemeenten. 

      3.   Tarievenoverzicht  
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 

http://www.overheid.nl/
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Bijlage 1: Tekstuele wijzigingen per belastingverordening 
 
Verordening lijkbezorgingsrechten 
Nieuw : Artikel 1. Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. begraafplaats(en):  
Begraafplaats Bergen: de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkedijk met 
uitzondering van de daar gelegen oorlogsgraven en de geallieerden graven;  
Begraafplaats Egmond: de gemeentelijke begraafplaats in Egmond aan Zee; 
Begraafplaats Schoorl: de begraafplaats aan de Molenweg in Schoorl. 

b. graf: een zandgraf, een keldergraf en natuurgraf; 
c. asbus: een bus ter berging van as van een overledene; 
d. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen; 
e. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het 

uitsluitend recht is verleend tot: 
a. het begraven en begraven houden van overledenen; 
b. het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 

f. kindergraf: een particulier graf waarin gelegenheid wordt geboden tot het begraven 
van een natuurlijk persoon beneden de 12 jaar en van levenloos geborenen;  

g. natuurgraf: een particulier graf in een natuurlijke omgeving, waarvoor aan een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het begraven 
en begraven houden van een overledenen in een specifiek vak met aangepaste 
voorwaarden; 

h. keldergraf: een kunststof, betonnen of gemetselde constructie die in de grond is 
geplaatst en waarin een of meerdere overledenen worden begraven of asbussen 
worden bijgezet, wandgraven inbegrepen; keldergraven kunnen onderdeel zijn van 
een bovengrondse muur of wand; 

i. urnengraf: een particulier graf, keldergraf daaronder begrepen, waarvoor aan een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 
a. het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 
b. het verstrooien van as; 

j. urnen-natuurgraf: een particulier graf in een natuurlijke omgeving, waarvoor aan 
een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het 
begraven en begraven houden van de as van een overledene in een biologisch 
verteerbare urn in een specifiek vak met aangepaste voorwaarden; 

k. urnenplaats: een bovengrondse plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of     
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het plaatsen van en geplaatst 
houden van urnen; 

l. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt 
geboden tot het begraven van overledenen; 

m. urnennis: een nis in een urnenmuur, een columbarium daaronder begrepen, bij de 
gemeente in beheer waarin de gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten en 
bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;  

n. verstrooiingsplaats: een plaats bij de gemeente in beheer waar as van een 
overledene kan worden verstrooid; 

o. particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of 
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het plaatsen van een 
gedenkteken of monument om overledenen te gedenken (zonder begrafenis of 
asbestemming); 

p. grafbedekking: gedenktekens of vaste planten die op het graf of de urnenplaats zijn 
geplaatst; 
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q. gedenkteken: een grafsteen, liggende of staande zerk, sierurn, sluitplaat, of ander 
monument ter nagedachtenis van een overledene;  

r. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is 
verleend op een particulier graf, een particulier (kelder-)urnengraf, een particuliere 
urnenplaats, een particuliere asverstrooiingsplaats, een particuliere urnennis of een 
particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in 
diens plaats te zijn getreden; 

s. grafrecht:  
a. het gebruiksrecht op het gebruik van een ruimte in een algemeen graf of een   

  urnenplaats, of het plaatsen van een gedenkplaatje; 
b. het uitsluitend recht op een particulier graf, urnenplaats of gedenkplaats. 

 

Oud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 
a. het college: het college van burgemeester en wethouders; 
b. begraafplaats Bergen: de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkedijk te Bergen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n. kindergraf: bestemd voor een graf (één diep). 
 
Nieuw artikel 4  Vrijstellingen 
De rechten worden niet geheven voor: 
a. het lichten van een lijk of verwijderen van een asbus op rechterlijk gezag; 
b. het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder 

gelijktijdig in één graf worden begraven. 
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Oud artikel Vrijstellingen 

In de verordening 2017 waren geen vrijstellingen opgenomen. 
 
Nieuw artikel 5 Tarieven en maatstaven van heffing 
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de daarbij behorende 
bijzondere bepalingen. 

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel 
genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

 

Oud artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 

1 De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij 

deze verordening behorende tarieventabel. 

2 Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel 

genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

 
Nieuw artikel 6 Belastingtijdvak 
1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het 

kalenderjaar. 
2. Met betrekking tot de rechten genoemd in artikel 4.5.2 van hoofdstuk 4 van de tarieventabel 

is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht. 
 

Oud artikel 5 Belastingjaar 

1 Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan 

het kalenderjaar. 

2 Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 6.4 van de tarieventabel is het 

belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht. 
3  Met betrekking tot de verlenging van de huurperiode van 5 en 10 jaar eindigt de verlenging 
    op 31 december van het betreffende jaar. 
 
Nieuw artikel 7  Wijze van heffing 
De rechten worden geheven door middel van een aanslag of een gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door 
toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige 
bekendgemaakt.  
 

Oud artikel 6 Wijze van heffing 
1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4, onder punt 4.1 van de tarieventabel, 

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

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

 

Nieuw artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks  

verschuldigde rechten 

1. De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het  
    belastingtijdvak of, zodat later is, bij de aanvang van de belastingplicht.  
2. Bij beëindiging van het uitsluitend recht op een particulier graf in de loop van het 
    belastingjaar wordt geen restitutie verleend van reeds betaalde of nog verschuldigde 
    rechten betreffende dat belastingjaar.  
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Oud artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks  

verschuldigde rechten 
De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4, onder punt 4.1 van de tarieventabel zijn  
verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de 
belastingplicht.  
 

Oud artikel 8 vervallen, geen nieuw artikel per 2018 Ontstaan van de belastingschuld voor de 

overige rechten 
Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4, onder punt 4.1 van de tarieventabel zijn 
verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de 
bezittingen, werken of inrichtingen. 

 

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

betaald binnen 4 weken na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. 
2.  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 
3.  Bij verlenging van het grafrecht is een betalingsregeling mogelijk indien de rechthebbende 

daartoe een onderbouwd verzoek doet. 
Oud artikel 9 Termijn van betaling 
De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4, onder punt 4.1 van de tarieventabel, moeten 
worden betaald in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de tweede maand na de 
dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving. 
1. Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4, onder punt 4.1 van de tarieventabel 

worden, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, betaald 
binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in lid 1 gestelde termijn. 
 

 
Verordening toeristenbelasting 
Nieuw Artikel 12 Aanmeldingsplicht 
belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste 
maal gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de aangewezen 
inspecteur, zoals bedoeld in artikel 232, vierde lid, sub a, van de Gemeente 
 
Oud Artikel 12  Aanmeldingsplicht 
De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste 
maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, 
zulks schriftelijk te melden aan de aangewezen inspecteur, zoals bedoeld in artikel 232, 
vierde lid, sub a, van de Gemeentewet.  
 
Verordening watertoeristenbelasting 
Nieuw Artikel 11 Aanmeldingsplicht 
belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste 
maal gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de aangewezen 
inspecteur, zoals bedoeld in artikel 232, vierde lid, sub a, van de Gemeente 
Oud Artikel 11  Aanmeldingsplicht 
De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste 
maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, 
zulks schriftelijk te melden aan de aangewezen inspecteur, zoals bedoeld in artikel 232, 
vierde lid, sub a, van de Gemeentewet. 
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Verordening parkeerbelasting 
Nieuw artikel 1 onderdeel c 
parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van 
verzamelparkeermeters, centrale computer voor het verlenen van diensten op het gebied 
van telefonische betaling, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder 
parkeerapparatuur verstaan wordt 
 
Oud artikel 1 onderdeel c 
parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van 
verzamelparkeermeters, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder 
parkeerapparatuur verstaan wordt 
 
Nieuw artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld 
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het 

parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de 
parkeerapparatuur geschiedt door het via de telefoon inloggen op de centrale 
computer. 

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

 
Oud Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld  
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het 

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

de vergunning wordt verleend. 
 
Nieuw Artikel 8 Termijnen van betaling 
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte 

worden betaald bij de aanvang van het parkeren.  
2.  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de 

aangifte worden betaald na het einde van het parkeren, als het bij de aanvang van 
het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een 
telefoon inloggen op de centrale computer. 

3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte 
worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.  

4.  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald. 
 
 
Oud Artikel 8 Termijnen van betaling 
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte 

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

worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.  
3.  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald. 
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Bijlage 2: Tariefvergelijking lijkbezorgingsrechten 2017 BUCH en omliggende gemeenten 
 

     BUCH      

     Voorstel     

 Bergen Uitgeest Castricum Heiloo 2018 Duin- Alkmaar Heems- Driehuis  

      rust  kerk Westerveld 

Begraafkosten 607 599 629 1.131. 700 626 722 582 1.225  

         incl. aula 

Grafrechten           

Particulier graf 10 jaar n.v.t. n.v.t. 1.670 1.182 1.600 1.570 n.v.t. 1.779 n.v.t.  
Particulier graf voor 15 
jaar n.v.t. n.v.t. 2.505 n.v.t. 2.400 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.  
Particuliergraf 20 jaar 3.126 1.780 3.334 2.096 3.000 2.978 3.195 2.750 3.905  
grafkelder 20 jaar 4.521 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 5.145 * 

Natuurgraf 50 jaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 6.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 12.122 ** 

Natuurgraf 100 jaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 14.322 ** 

           

Verlengen 5 jaar n.v.t. n.v.t. 835 n.v.t. 900 n.v.t. 935 889 1.045  
Verlengen 10 jaar 1.511 997 1.670 1.182 1.500 1.570 1.769 1.780 2.020  
Verlengen 15 jaar n.v.t. n.v.t. 2.505 n.v.t. 2.250 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.  
Verlengen 20 jaar n.v.t. n.v.t. 3.334 n.v.t. 3.000 2.978 n.v.t. 3.559 n.v.t.  

           

Asbijzetting graf 332 70 195 151 175 226 119 144 127  
Grafrechten urnengraven           

Urnengraf 5 jaar n.v.t. n.v.t. 481 n.v.t. 500 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 877  
Urnengraf 10 jaar n.v.t. 212 963 1.182 900 1.480 1.578 371 1.656  
Urnengraf 15 jaar n.v.t. n.v.t. 1.445 n.v.t. 1.350 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.  
Urnengraf 20 jaar 2.055 316 1926 2.096 1.800 2.785 n.v.t. 655 3.116  
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Asbijzetting particuliere 
nis 134 70 195 151 100 226 119 34 127  
Gebruiksrechten urnennis          

Urnennis voor 5 jaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 500 448 n.v.t. 163 630  
Urnennis voor10 jaar 1.187 n.v.t. 963 1.182 900 897 916 272 1.190  
Urnennis voor 15 jaar n.v.t. n.v.t. 1.445 n.v.t. 1.350 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.  
Urnennis voor 20 jaar 2.374 1.460 1.926 2.096 1.800 1.794 n.v.t. 452 2.240  

           

Verstrooien van as 169 n.v.t. 195 151 175 150 80 118 127  
Verstrooien as zonder fam 169 n.v.t. 195 151 175 45 80 118 127  

           

Algemeen graf 1.786 1.171 1.003 1.373 1.200 1.258 754 725 1.890  

           

Aulagebruik per uur 155 55 n.v.t. 259 200 200 260 155 380  

           

           

           

n.b. Grafrechten zijn inclusief onderhoudskosten        

           

*   Graf met grotere maatvoering, vergelijkbaar met keldergraven      

** Graf voor onbepaalde tijd in natuurlijke omgeving        
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Tarievenoverzicht behorende bij het voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2018 

 

Tarievenoverzicht 2018 gemeente Bergen   2017     2018 Verschil 

              

ONROERENDE ZAAKBELASTINGEN (OZB)             

woning eigendom % 0,109   % n.n.b. n.n.b. 

niet-woning gebruik % 0,163   % n.n.b. n.n.b. 

niet-woning eigendom % 0,170   % n.n.b. n.n.b. 

              

RIOOLHEFFING             

        0 m3 t/m 500 m3 € 331,00   € 318,00 -13,00 

  501 m3 t/m 1000 m3 € 1241,00   € 1192,00 -49,00 

1001 m3 t/m 1500 m3 € 2606,00   € 2503,00 -103,00 

1501 m3 t/m 2000 m3 € 4092,00   € 3931,00 -161,00 

2001 m3 t/m 2500 m3 € 5688,00   € 5464,00 -224,00 

2501 m3 t/m 3000 m3 € 7451,00   € 7158,00 -293,00 

3001 m3 en meer € 9314,00   € 8948,00 -366,00 

              

AFVALSTOFFENHEFFING             

meer persoons € 343,00   € 340,00 -3,00 

eenpersoons € 257,00   € 255,00 -2,00 

extra container 140 l € 120,00   € 120,00 0,00 

extra container 240 l € 223,00   € 223,00 0,00 

Tweede woning/vakantiewoning € 257,00   € 255,00 -2,00 

              

PRECARIOBELASTING KABELS EN LEIDINGEN             

Per strekkende meter per jaar €        3,50   € 3,50 0,00 

              

TOERISTENBELASTING             

Per persoon per overnachting €        1,80   € 1,80 0,00 

              

WATERTOERISTENBELASTING             

Per persoon per etmaal €        1,80   € 1,80 0,00 

              

FORENSENBELASTING             

Percentage van de heffingsgrondslag OZB %      0,412   % n.n.b. n.n.b. 

              

PARKEERBELASTING             

Parkeren bij parkeerapparatuur per uur €        1,90   € 1,90 0,00 

naheffingsaanslag € 61,00   € 62,00 1,00 


